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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

เรียน  นายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกั บการเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูและ
ของนายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

                                         (นายสุรัตน์   เสียมไธสง) 

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

                         วันที่  ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 
 

 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป  
สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1  กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 
1.2  กิจกรรมการจัดท าประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาต าบล 
1.3  กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย 
1.4  กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
1.5  กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
1.6  กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
1.7  กิจกรรมด้านการเกษตร 
1.๘  กิจกรรมโครงการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ และเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ 
 1.๙  งานการเงินและบัญชี  ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง  คือ 

        1 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
        2 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
1.1๐  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ 

              1 กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ 
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            2 กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่ายพัสดุ 
     3 การควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการประหยัดเชื้อเพลิง 

        1.1๑  งานจัดเก็บรายได้ ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ 
    1. ด้านงานจัดเก็บรายได้ 
    2. การติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 

        ๑.๑๒  งานส ารวจ  งานออกแบบ และงานประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง 
        ๑.๑๓  งานควบคุมงานก่อสร้าง 

                  ๑.๑๔ กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 
                  ๑.๑๕ การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                  ๑.๑๖ การบริหารการศึกษาเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่างๆ  
                  ๑.๑๗ การส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย 
                  ๑.๑๘ การป้องกันโรคและควบคุมการระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                  ๑.๑๙ การบริหารงานพัสดุ 

  1.๒๐   การบริหารงานการเงินและบัญชี 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๒.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 
๒.๒ ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ 

ปฏิบัติจริง 
                      ๒.๓ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 

      2.๔ กิจกรรมการจัดท าประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาต าบล 
   ๒.๕ เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนและเพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น  
                     ๒.๖  ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาต าบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
จากการเข้าร่วมท าประชาคมในในแต่ละครั้ง                                                 
                      ๒.๗  เสนอคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการพิจารณา 
โครงการในเรื่องของปัญหาความต้องการของประชาชนกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสามารถ
ด าเนินการจัดสรรให้ได้ ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ๑๗ (๑)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชนโดยให้
น าข้อมูล 

    ๒.๘ กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว 
   - จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย 
   - ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่อง 
  - จัดท าโครงการแจ้งเหตุทาง Line ภายในเขตพ้ืนที่ 

     ๒.๙  กิจกรรมโครงการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ และเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 - มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุ / ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ให้ผู้น าชุมชน และผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทราบ 
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 - มีการจัดท าแผ่นพับขั้นตอนรับบริการของงานสวัสดิการสังคม 
 - ให้มีการแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพและขอที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์  

เพ่ือสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน 
    ๒.๑๐  กิจกรรมด้านการเกษตร 
    - การประสานงานไปยังหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการให้ความ 

ช่วยเหลือเพ่ือให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือให้ทันท่วงที 
    ๒.1๑  กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

-  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข  
หมั่นตรวจตราแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเคร่งครัด 

-  ออกตรวจลูกน้ ายุงลายร่วมกับ อสม.ในพ้ืนที่ 
   ๒.๑๒  กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

-  ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการวางแผนการจัดท างบประมาณให้สมดุลเพียงพอ 
ต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา 

-  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือให้ทราบถึงโครงการกิจกรรม 
งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่  ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้ามีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

    ๒.1๒  กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลฯ (หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561) 

- ศึกษาวิธีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ให้เข้าใจถ่อง 
แท้ เพ่ือการสอบทานความเพียงพอการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

- ผู้บริหารควรให้หน่วยรับตรวจเป็นผู้จัดท าควบคุมภายในเองและส่งเจ้าหน้าที่ๆ มีหน้าที่จัดท า
เข้าร่วมอบรม 

    ๒.1๓  งานการเงินและบัญชี  ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง  คือ 
        1 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

- ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณผู้เบิกคอยก าชับ ก ากับ ดูแลเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้กองคลังอย่างครบถ้วน  และส่งภายใน
ก าหนดระยะเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ระยะเวลาการเบิกจ่ายเกินกว่าระเบียบก าหนด 
 2 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 

-  ก าชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องก่อนเสนอทุกครั้ง 

 ๒.1๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ 
              1 กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ 
   -  ให้หัวหน้าส านัก/กอง/ส่วนแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีการด าเนนิการจัดหาพัสดุต้องเป็นไปตาม
แผนการจัดหาทุกครั้ง 

-  มีการติดตามการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ทุกคร้ังว่าตรงตามแผนที่ตั้งไว้ 
หรือไม่ 
            2 กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่ายพัสดุ 

- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติโดยบันทึกประวัติทุกครั้งที่มีการซ่อมแซมโดย 
เคร่งครัด   

-  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพู 
ทักษะความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายมากยิ่งขึ้น 
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   -  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัสดุอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ทราบระเบียบ/
กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

     3 การควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการประหยัดเชื้อเพลิง 
-  แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ยึดถือปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 3 การใช้ข้อ11และ12 
          ๒.1๕  งานจัดเก็บรายได้ ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ 

    1. ด้านงานจัดเก็บรายได้ 
-  น าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบ 

ข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
-  ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการแผนที่ภาษี 
-  ด าเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการด าเนินให้ 

ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ าเสมอ 
    2. การติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 

-  ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมลูกหนี้ 
-  จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกรายไตรมาสเพ่ือให้ง่ายในการตรวจสอบและการ 

ทวงช าระหนี้ที่ถูกต้อง 
๒.๑๖ งานส ารวจ  งานออกแบบ และงานประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง 

- ตรวจสอบและติดตามหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องก่อนน าเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาให้ละเอียดและรอบคอบ 

- สรรหาบุคลากร 
๒.๑๗ งานควบคุมงานก่อสร้าง 

- ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ อย่าง
เครง่ครัด 

- ก าชับให้ช่างผู้ควบคุมงานแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทุกครั้งที่ 
มีการลงงานและระหว่างปฏิบัติงานเพ่ือลดข้อผิดพลาด 

- สรรหาบุคลากร 
2.18 กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 

-  สรรหาบุคลากร 
2.19 การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-  มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯ   
และจัดท าข้อมูลให้เป็นรูปธรรมสามารถประเมินผลได้ 

-  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เป็นบางส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน 

และของ อบต. 
2.20 การบริหารการศึกษาเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่างๆ  

-  จัดท าค าสั่งแบ่งงานให้รัดกุมและกระจายงานให้ส่วนอื่นช่วยปฏิบัติงานด้าน 
การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง,เอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

-  ก าชับ ดูแลเรื่องการส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้ตรงกับห้วงเวลาการเบิกจ่าย 
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-  มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ละเอียดและรอบคอบทุกครั้งก่อน 
วางฎีกา 

2.21 การส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย 
-  ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่นเป็นแนว ทางในการด าเนินงาน ศพด. 
-  จัดท าสื่อการเรียนที่หลาก หลายมากขึ้น 
-  จัดท าแบบสอบ ถามในการด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ 
-  มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง 
- มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.22 การป้องกันโรคและควบคุมการระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
- หน่วยงานสาธารณสุขอนามัยประจ าต าบลลงพื้นที่คัดกรองเด็กและมีการ 

ตรวจสุขภาพ ให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ  
2.23 การบริหารงานพัสดุ 

-  จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรม 
-  สรรหาบุคลากรเพ่ือช่วยเหลืองานด้านการบริหารพัสดุ 

     ๒.2๔   การบริหารงานการเงินและบัญชี 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรม 
- สรรหาบุคลากรเพ่ือช่วยเหลืองานกองการศึกษา  
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๓.   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน 
 

                                         

                                                                   (นายสุรัตน์   เสียมไธสง) 

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

                                                           วันที่  ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 
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แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ส านักปลัด 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดล้อมภายใน  ได้แก่ 
ค าสั่งการแบ่งงาน ในส านักปลัด ได้แบ่งงานเป็น ๕ งานดังต่อไปนี้ 

1.   งานบริหารงานบุคคล 

2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. งานบริหารงานทั่วไป 

5. งานกฎหมายและคด ี

สภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่ 
ระเบียบกฎหมายใหม่ สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารใหม่ 

2. การประเมินความเสี่ยง 

1. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 
1.1 การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
1.2 การพัฒนาบุคลากรของ อบต. ยังไม่เหมาะสมและขาดความ
ต่อเนื่อง 
2. กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาต าบล 
2.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากไม่มี
เวลาและยังไม่เห็นความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม 
2.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดประชาคมแผนพัฒนา เช่น ผู้น า ผู้แทน
ชุมชนและสมาชิก อบต. ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนา 
๒.3 ในการประชาคมการจัดท าแผนไม่ได้เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน
ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของชาวบ้านได้อย่างแท้จริง 
๒.4 มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวดและมีการ
โอนบ่อยครั้ง 
3. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย/
แผ่นดินไหว 
3.1 การเกิดภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดคะเนได้ซึ่งจะต้องเกิดภัยก่อน

ผลการประเมิน  
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
แก้ว  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจ า  ตามค าสั่งแบ่งงาน
ของส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวแก้วในภารกิจ ๕ งาน  คือ   

๑.งานบริหารงานบุคคล 
๒.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ๔.งานบริหารงานทั่วไป 
๕.งานกฎหมายและคดี 

      โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ขอ งม าต รฐ าน ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน   ต าม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบว่างานที่
เกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ ดั งกล่าว มีการ
ควบคุมที่เพียงพอแล้วแต่ยังมีกิจกรรมที่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  ดังนี้ 
1.  กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 
2.  กิ จกรรมการจัดท าประชุม/ประชาคม
แผนพัฒนา 
3.  กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย/
อุทกภัย / อัคคีภัย 
4. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
๕.  กิจกรรมการร้องทุกข์ร้องเรียน 
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ถึงจะทราบลักษณะความเสียหายที่แน่นอน 
3.2 การรายงานความเสียหายล่าช้าและเกิดความคลาดเคลื่อนจากการ
ส ารวจ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
ท าให้มีการช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย 
3.3 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง
ตลอดเวลา 
3.4 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาขนได้อย่างทั่วถึง 

 
แบบ ปค.4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๔.1  การจัดท าข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
๔.2  มีการโอน  แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยตลอดปี 
๔.3  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่งการอ่ืน 
ๆ 
๕. กิจกรรมรบัเรื่องราวร้องทุกข์ 
๕.1 ขาดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องร้อง
ทุกข ์

3. กิจกรรมการควบคุม 
1. กิจกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล 
- มีแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
- มีค าสั่งแบ่งงานภายในส านักปลัดที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
2. กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาต าบล 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจากทุกส่วนราชการในองค์กร 
- ประชาสัมพันธ์การประชุม / ประชาคมจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
- ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
3. กิจกรรมงานป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- มีการให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๔. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
- ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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- วางแผนการจัดท างบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอด
ปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
- ก าชับการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงานควรเป็นโครงการ
ที่มีความต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ 
๕.  กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าผู้มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
- มีคู่มือ / แผนผังการด าเนินการที่ชัดเจน 
- มีช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่หลากหลาย 
 

 

แบบ  ปค.4 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
1.ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร 
เพ่ือช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวังล่วงหน้า ก่อนเกิดเหตุ 
รวมถึง การประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับ วิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าว 
2.การประสานการปฏิบัติงานของทุกส่วนในองค์กรให้ทันการณ์และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
    5. การติดตามประเมินผล 
-ติดตามการด าเนินการในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติระดับเหนือข้ึนไป 
-ประเมินการควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายในระดับองค์กร ปีละ 2 ครั้ง 
จากแบบตรวจควบคุมภายในจัดท าทุกสิ้นปี 
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แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดล้อมภายใน  ได้แก่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานตามค าสั่งแบ่งงานของกอง 
ในภารกิจ ๓  งาน  คือ 
      ๑.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐาน 
      ๒.งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
      ๓.งานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
สภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่ 
ระเบียบกฎหมายใหม่ สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ 

4. การประเมินความเสี่ยง 

      ๒.๑. กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
      ๒.๒ ประชาชนยังเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก 
      ๒.๓ ช่วงฤดูฝนมีการระบาดของโรคอยู่ 
      ๒.๔. ประชาชนขาดความตระหนักถึงอันตรายจากโรค
ไข้เลือดออกและขาดการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและบริเวณที่อยู่
อาศัย 
     ๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑ มีการพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือด 
     ๓.๒ รณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เตรียมการป้องกันและ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
      4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
       ๔.1. ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต วิทยุ 
โทรศัพท์ โทรสาร เพ่ือช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การเฝ้า
ระวังล่วงหน้า ก่อนเกิดเหตุ รวมถึง การประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับ 
วิทยุท้องถิ่นหอกระจายข่าว 
       ๔.2. การประสานการปฏิบัติงานของทุกส่วนในองค์กรให้ทัน
การณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
       5. การติดตามประเมินผล 
       ๕.๑ ติดตามการด าเนินการในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง

ผลการประเมิน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  ได้วิเคราะห์ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า  
ตามค าสั่ งแบ่ งงานของส านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วในภารกิจ ๓ งาน  
คือ 
      ๑.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขมูล
ฐาน 
      ๒.งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
      ๓.งานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
      โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ขอ งม าต รฐ าน ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน   ต าม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบว่างานที่
เกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ ดั งกล่าว มีการ
ควบคุมที่เพียงพอแล้วแต่ยังมีกิจกรรมที่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  ดังนี้ 
๑.  กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
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ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติระดับเหนือ
ขึ้นไป 
       ๕.๒ ประเมินการควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายในระดับองค์กร 
ปีละ 2 ครั้ง จากแบบตรวจควบคุมภายในจัดท าทุกสิ้นปี 

 
แบบ ปค.4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองส่งเสริมการเกษตร 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดล้อมภายใน  กองส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดย
วิเคราะห์จากภารกิจงานตามค าสั่ งแบ่ งงานของกองส่งเสริม
การเกษตร ในภารกิจ ๓  งาน  คือ 
      ๑.งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืช 
      ๒.งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
      ๓.งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
 สภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่ 
ระเบียบกฎหมายใหม่ สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารใหม่ 

5. การประเมินความเสี่ยง 

      ๒.1 การเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้งความรุนแรงของภัยพิบัติสร้าง
ความเสียหายให้กับเกษตรเป็นจ านวนมาก อีกทั้งราคาพืชผลทาง
การเกษตรยังตกต่ าสร้างความล าบากให้แก่เกษตรกรเป็นจ านวนมาก 
     3. กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑ มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่มีความพร้อมและมี
ศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือ 
     ๓.๒ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเกษตรโดยตรง 
    4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.1.ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรศัพท์ 
โทรสาร เพ่ือช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวังล่วงหน้า 
ก่อนเกิดเหตุรวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับวิทยุท้องถิ่นหอ
กระจายข่าว 
    ๔.2.การประสานการปฏิบัติงานของทุกส่วนในองค์กรให้ทัน
การณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
     5. การติดตามประเมินผล 
     ๕.๑ ติดตามการด าเนินการในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง

ผลการประเมิน  
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว  ได้วิ เคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า  ตามค าสั่ง
แบ่งงานของส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้วในภารกิจ ๓ งาน  คือ 
      ๑.งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืช 
      ๒.งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
      ๓.งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
      โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 พบว่างานที่ เกี่ยวกับกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ดังกล่าว มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วแต่ยังมี
กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
ดังนี้ 
        1 งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
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ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติระดับเหนือขึ้น
ไป 
     ๕.๒ ประเมินการควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายในระดับองค์กร ปี
ละ 2 ครั้ง จากแบบตรวจควบคุมภายในจัดท าทุกสิ้นปี 
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  แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองสวัสดิการสังคมฯ 

6. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดล้อมภายใน  กองสวัสดิการสังคมฯ ได้แก่ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม      
โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานตามค าสั่งแบ่งงานของกองสวัสดิการ
สังคมฯ ในภารกิจ 3  งาน  คือ 

1. งานพัฒนาชุมชน 
2. งานสังคมสงเคราะห์ 
3.  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 

สภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่ 
ระเบียบกฎหมายใหม่ สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร 
  ๒. การประเมินความเสี่ยง 
เกี่ยวข้องตลอดเวลา 
       ๒.๑ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาขนได้อย่างทั่วถึง 
      ๒.๒ การจ่ายเบี้ยยังชีพในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสดมีความเสี่ยง
ต่อการสูญหาย 
      ๒.๓ ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่  แต่
ตัวตนไปอยู่ที่อ่ืน เวลาส ารวจติดต่อล าบาก 
3. กิจกรรมการควบคุม 
- มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  เพ่ือแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยยังชีพรวมถึงการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคน
พิการ  โดยจ่ายเป็นเงินสด ณ สถานที่ท่ีก าหนดของแต่ละหมู่บ้าน 
- แต่งตั้งคณะท างานและแบ่งหน้าที่ 
- มีแผนก าหนดจ่ายเงินในแต่ละเดือน 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรศัพท์ 
โทรสาร เพ่ือช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวัง
ล่วงหน้า ก่อนเกิดเหตุ รวมถึง การประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับ 
วิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าว 
2.การประสานการปฏิบัติงานของทุกส่วนในองค์กรให้ทันการณ์
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
     5. การติดตามประเมินผล 

ผลการประเมิน  
กองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจ า  ตามค าสั่งแบ่งงาน
กองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัวแก้ว ในภารกิจ ๓ งาน  คือ   
      1. งานพัฒนาชุมชน 
      2. งานสังคมสงเคราะห์ 
      3.  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
      โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 พบว่างานที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ 
ดังกล่าว มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วแต่ยังมีกิจกรรม
ที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  ดังนี้ 
๑.  กิจกรรมโครงการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 
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-ติดตามการด าเนินการในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติระดับเหนือข้ึนไป 
-ประเมินการควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายในระดับองค์กร ปีละ 2 
ครั้ง จากแบบตรวจควบคุมภายในจัดท าทุกสิ้นปี 
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 แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองคลัง 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1 สภาพแวดล้อมภายใน  กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
ควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม  โดยวิเคราะห์จากภารกิจงาน
ตามค าสั่งแบ่งงานของกองคลัง  ในภารกิจ 3  งาน  คือ 

  1.  งานการเงินและบัญชี 
  2.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  3.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   

ความเสี่ยงคือประสิทธิภาพของบุคลากร  จริยธรรมของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่มีผลกระทบต่อการควบคุม 
     1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก  มีผลกระทบต่อการควบคุม คือ 
ระเบียบกฎหมายใหม่ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกจิ   
 
2.กิจกรรมความเสี่ยง 
2.1.กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  
1. การวางฎีกาเบิกจ่ายแต่ละส านัก/กอง ลายมือชื่อผู้เบิกผู้มีอ านาจอนุมัติ
ไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 
 2.2.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี  
1. การบันทึกบัญชีซึ่งมีหลายขั้นตอนและต้องอาศัยความละเอียดถูกต้อง
แม่นย า  และมีปริมาณงานเพิ่มข้ึนทุกเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่
ทัน 
2. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน 
2.3.กิจกรรมงานพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
1. แต่ละส านัก/กอง/ส่วน ไม่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา 
(ผด.1) ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. แต่ละส านัก/กอง/ส่วน ยังมีการปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจ า  ตามค าสั่งแบ่งงานของกองคลัง 
ในภารกิจ 3  งาน  คือ  

  1.  งานการเงินและบัญชี 
  2.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  3.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561   พบว่า    
งานการเงินและบัญชี  ยังพบจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุง  คือ 

1. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

2. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 

 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังพบจุดอ่อนที่
ต้องปรับปรุงคือ 
      1.   กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการเก็บ
รักษาพัสดุ 
      2.   กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่าย
พัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่ายพัสดุ 
      3.  การควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการ
ประหยัดเชื้อเพลิง 
 
งานจัดเก็บรายได้ ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง
คือ 
1. ด้านงานจัดเก็บรายได้ 
2. การติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 
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แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562   

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.4.กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่าย
พัสด ุ
1. บันทึกประวัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไม่เป็นปัจจุบันท าให้ไม่ทราบสภาพอายุการใช้
งานและค่าเสื่อมของพัสดุ 
2. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ และมติ ครม.มีการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันท าให้ 
ยากต่อการปฏิบัติงาน 
2.5  กิจกรรมการควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการประหยัดเชื้อเพลิง 
1.พนักงานและผู้บริหารบางคนยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถฯ  โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตตามระเบียบและไม่มีการลงรายละเอียด การใช้และสถานที่ไปติดต่อราชการ
ตามแบบท่ีระเบียบก าหนดไม่ครบถ้วนท าให้ยากต่อการควบคุม 
2. การใช้รถส่วนกลางยังมีการใช้ลักษณะส่วนตัวแอบแฝง และเป็นไปในทิศทางท่ีไม่
ประหยัดพลังงาน 
 2.6.กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  
1. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบ 
2. ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบช าระภาษีตามห้วงระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
3. ไม่ได้น าระบบแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี 
2.7  กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 
1.  การทวงหนี้ลูกหนี้ภาษีเป็นไปตามขั้นตอน ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม
โดยรวม  อยู่ในระดับดี  บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถและทักษะดี  แต่
ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีมาก
เพ่ิมข้ึนการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ
กฎหมายอาจจะเกิดข้อผิดพลาด
น้อยลง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ใน
ฐานะผู้ก ากับดูแล ได้ให้การแนะน า 
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติภารกิจตาม
ระเบียบกฎหมาย  อย่างเคร่งครัด 
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แบบ  ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3.กิจกรรมการควบคุม 
3.1.ด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณ 
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ /กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการ โดยเคร่งครัด   
2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบหมวด/ประเภทให้ละเอียดก่อน
วางฎีกาเบิกจ่ายและตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนรวมทั้ง
ตรวจสอบลายมือชื่อในฎีกาให้ครบถ้วนเมื่อไม่ถูกต้องให้แก้ไขแล้วเสร็จ
ภายในสามวันนับจากวันที่ได้รับทราบ 

3.2 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
1. ออกค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อนและมี
ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน 
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

3.3 การจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
1. มีการโอนเพ่ิม / ลด ที่เกี่ยวกับพัสดุต้องมีการท าแผนปรับปรุงการจัดหา
พัสดุบ่อยครั้ง 

3.4.การลงทะเบียน / การเบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การ
จ าหน่ายพัสดุ 
1.จัดท าทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่มีอยู่ในการควบคุม และ
บันทึกรายการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทุกครั้ง 
2.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารราชการ 
พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 
3. ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ 
4. มีการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด 

3.5  การควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการประหยัดเชื้อเพลิง 
1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
 
การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม  
ดังนั้นจึงควรมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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แบบ  ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3.6.งานจัดเก็บรายได้ 
1.จัดท าแบบ ก.ค.1,ก.ค.2 ตามระเบียบ 
2.จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีทุกประเภท  
และทุกราย 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบหากมีการยื่น
ประเมินใหม่ทุกครั้ง 
3.7  กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 
1. การตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้ก่อนการท าหนังสือทวง
หนี้ 
2. ให้ผู้อ านวยการกองคลังตรวจสอบซ้ าอีกครั้งก่อนจะส่งหนังสือทวง 
 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
1.น าระบบอินเตอร์เน็ต   มาช่วยในการปฏิบัติงาน 
ราชการท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
2.ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน 
มีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารกับหน่วยงานภายนอก
เช่น ท้องถิ่นจังหวัด อ าเภอ หรือส่วนราชการต่าง ๆ ท าให้การติดต่องาน
ราชการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันกับเหตุการณ์ 

5. การติดตามประเมินผล 
     ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  เพ่ือสอบทาน
การปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานเพื่อให้
งานมีการตรวจสอบทุกวัน 
     ประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบของกลุ่มงานการเงินและบัญชีและการ
ตรวจสอบ  ของส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 

 
การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม  
ดังนั้นจึงควรมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินผลมีการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายในมีความพอเพียง 
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แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
กองช่าง 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมภายใน กองช่าง ได้วิเคราะห์ 

ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม ค าสั่งแบ่ง
งานของกองช่าง ในภารกิจงาน 2 งาน คือ งานก่อสร้าง และงาน
ออกแบบและควบคุมอาคาร  ความเสี่ยงคือ ประสิทธิภาพของบุคลากร  
จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท าให้มีผลกระทบต่อการควบคุม 
         สภาพแวดล้อมภายนอก  มีผลกระทบต่อการควบคุมคือ 
ระเบียบกฎหมายใหม่  ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจ และราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ท าให้การประมาณ
ราคาเพ่ือเข้าแผนงาน ไม่ตรงตามเป้าหมายเมื่อถึงเวลาประกาศจัดซื้อจัด
จ้างจริง ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้เนื่องจากราคากลางไม่สมดุลกับราคา
จริงตามท้องตลาด เนื่องจากมีการปรับตัวของราคาวัสดุทุกวัน 
2.การประเมินความเสี่ยง 
1. กิจกรรมด้านการออกแบบ  การส ารวจ  และการประมาณการ
ราคากลางงานก่อสร้าง   
มีความเสี่ยงในคือเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทีหลาย
โครงการท าให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง  ความแม่นย าในการออกแบบ  
การส ารวจและการประมาณการราคายังมีข้อผิดพลาดเนื่องจาก
ระยะเวลาในการด าเนิ นงานสั้ น   และนโยบายผู้ บ ริห ารมี การ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ความเสี่ยงที่พบ เนื่องจากผู้
ควบคุมงานไม่สามารถควบคุมงานได้ทีละหลายโครงการในคราว
เดียวกัน ท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง 
และผู้ควบคุมงานไม่ได้จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและ
เหตุการณ์สภาพแวดล้อมรายวันไม่เป็นปัจจุบันและ สภาพดินฟ้าอากาศ
ท าให้การควบคุมงานมีความคลาดเคลื่อน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการ
ด าเนินงาน วัสดุที่น ามาใช้และระยะเวลาของการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน
ไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทราบในวันที่มีการเข้า
ด าเนินงานและระหว่างปฏิบัติงานท าให้เกิดข้อผิดพลาดและแก้ไขงาน
หลังงานเสร็จสิ้น 

ผลการประเมนิ 
สภาพแวดล้อมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบล หนองบัวแก้ว  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
การควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ าตามค าสั่ง
แบ่งงานของกองช่าง ในภารกิจงาน 2 งาน คือ 
งานก่อสร้าง และงานออกแบบและควบคุมอาคาร  
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 งานในแต่ละกิจกรรมของกองช่างยังมี
จุ ด อ่ อน การควบ คุ มที่ มี อ ยู่ ไม่ เพี ย งพ อและ
ครอบคลุมควรมีการปรับปรุงติดตามต่อไปคือ 
            1.งานส ารวจ งานออกแบบ และงาน
ประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง 
            2.งานควบคุมงานก่อสร้าง 
            3. กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 
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แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อ
ถอนอาคารเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอเนื่องจากมีการยื่นขอ
อนุญาตปลูกสร้างเป็นจ านวนมากท าให้การพิจารณาแบบ
แปลนและส ารวจล่าช้า 
 
3.กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรม การออกแบบ  การส ารวจและการประมาณการ
ราคา ทุกกิจกรรมมีการควบคุมอยู่แล้ว โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ และ
แนวทางปฏิบัติต่างๆ และใช้ราคาจากส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเป็นหลักในการค านวณราคากลางก่อสร้างหรือสืบ
ราคาส่ วนค่ าแรง  ค่ าเสื่ อมราคา ค่ าขนส่ งโดยใช้ ของ
กรมบัญชีกลางและมีการตรวจสอบเอกสารก่อนน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 
กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง มีการควบคุมโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมทั้ งแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
กิจกรรมการควบคุมด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร มีการควบคุมโดย พรบ.ควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2522 และ พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2535   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม ดังนั้นจึงควรมี
การติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ในปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญในการท างาน
มาขึ้น โดยการน ามาช่วยในการบริหารและปฏิบัติการในกอง
ช่าง และติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สั่งการต่างๆ ได้ การประสานงานภายในและภายนอกของกอง
ช่าง การติดต่อประสานงานภายใน ผู้อ านวยการกองช่างสั่งการ
ให้ช่างควบคุมงานควบคุมดูแลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และ
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติ แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 
น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานได้ ให้รีบรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง เพ่ือรีบหาแนวทางแก้ไขต่อไป การ
ติดต่อประสานงานภายนอก  มีการจัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ให้แก่ประชาชนได้รับทราบระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิก อบต.และ
ประชาชนเข้ามาร่วมประชุมเพ่ือสอบถามการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานของแต่ละหมู่บ้าน ให้ตรงกับสภาพพ้ืนที่ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้การก่อสร้าง การออกแบบ การเขียนแบบโครงสร้างการ
ก่อสร้างต่างๆ  นั้นถูกต้องและเข้าถึงความต้องการแก้ไขปัญหา
ตามที่ประชาชนร้องขอได้อย่างแท้จริง โปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้
          การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสาร มี
โทรศัพท์และโทรสารใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจ
หน้าที่ของกองช่างได้ เป็นอย่างดี เช่น กรณีมีความขัดข้องเรื่อง
ระเบียบ กฎหมาย สามารถใช้โทรศัพท์สอบถามจากส่วนกลาง
และให้ตอบปัญหาและช่วยส่งแฟกซ์ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องให้ด้วย 
 
5.การติดตามประเมินผล 
          ติดตามการด าเนินงานในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ  โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานระดับเหนือ
ขึ้นไป 

 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน มีการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในถือ
ปฏิบัติ ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ซึ่งก าหนดในเอกสาร ค าแนะน า และมีการติดตามจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างตัวเนื่อง 
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แบบ  ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดภายใน ได้แก่  ค าสั่งแบ่งงาน แบ่งเป็น 2 งาน ได้แก่  

     1. งานบริหารงานการศึกษา  
     2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงเกิดจาก 
สภาพแวดล้อมภายใน  ได้แก่  
1. ไม่มีบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือช่วย
แบ่งเบาภาระหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก 
2. ขาดการฝึกอบรมของบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างหรือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะความสามารถของบุคลากรอันจะช่วยปรับปรุงให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะและ
ประสิทธิภาพในการท างานด้านต่าง ๆ   
     สภาพแวดล้อมภายนอก  เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง  จึงใช้อาคารส านักงานเป็นสถานที่จัดการเรียน
การสอนชั่วคราว 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยงที่ส าคัญ   
     - ด้านแผนงานพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา  มีผลการปฏิบัติน้อยและขาดการติดตามประเมินผลงานที่
ได้ด าเนินการไปแล้ว 
    - ด้านอาคารสถานที่ภายในบริเวณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังคับ
แคบไม่เพียงพอส าหรับเด็ก  และยังไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี 
กิจกรรมด้านบริหารการศึกษา เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการต่าง ๆ 
     ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ  หนังสือสั่ง
การ  และกฎหมายที่เก่ียวข้องไม่ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายไหนเบิกได้หรือเบิก
ไม่ได้และงานยังล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ได้รับมอบหมาย
งานในหน้าที่ปริมาณที่มาก ท าให้การปฏิบัติงานด้านฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ยังมีข้อผิดพลาด 
 
 
 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมของกอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลริมกกได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจ า  ตามค าสั่งแบ่งงานของ
กองการศึกษา  ในภารกิจ 2 งาน  คือ   
1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยวิ เคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุ มภายใน  ตามหลั ก เกณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลส าเร็จ
ในระดับหนึ่งแต่มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงดังนี้ คือ 
- การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- การบริหารการศึกษาเรื่องการเบิกจ่ ายเงิน

งบประมาณตามโครงการต่างๆ  
- การส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย 
- การป้องกันโรคและควบคุมการระบาดในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
- การบริหารงานพัสดุ 
- การบริหารงานการเงินและบัญชี 

ซึ่งต้องน าไปจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป 
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แบบ  ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วนัที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย 
    มีความเสี่ ยงคือครูผู้ ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กจัดท าหลักสูตร
การศึกษายังไม่ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
กิจกรรม ป้องกันโรคและควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปากใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      มีความเสียงคือยังมีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอยู่ 
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
     เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ  หนังสือสั่งการและกฎหมาย
ที่ เกี่ยวข้อง งานยังล่าช้าเนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอและงาน
ปริมาณที่มากจึงเกิดข้อบกพร่องและผิดพลาดเกิดข้ึน 
กิจกรรมการบริหารงานการเงินและบัญชี 
     งานยังล่าช้าเนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ  ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี จึงท าให้การจัดท างบการเงินยังมี
ข้อผิดพลาด 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานระหว่างครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
    - จัดท าแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียน
การสอน 
   - ปรับปรุงอาคารสถานที ่
   - จัดสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 
กิจกรรม  ด้านบริหารการศึกษา  เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามโครงการต่างๆ 
   -ปฏิบัติตามระเบียบ  ค าสั่ง  หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรม  การส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย 
    - ส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมการจัดท าหลักสูตร  การวิเคราะห์  
หลักสูตรตลอดจนมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ/ ประชุมรับทราบ
นโยบาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง 
   - จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่ของส่วนการศึกษาฯ เป็นไปตาม
โครงสร้างองค์กร และมีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน  แต่ผล
การประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม
ชั ด เจน เท่ าที่ ค วร ดั งนั้ น  จึ งควรมี การติ ดตาม 
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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แบบ  ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วนัที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
กิจกรรม ป้องกันโรคและควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปากใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-รักษาความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
-จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือเท้า
ปาก 
- รักษาความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดูแลของใช้ในศูนย์
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
     มีการปฏิบัติตามระเบียบ  ค าสั่ง หนังสือสั่งการและกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมการบริหารงานการเงินและบัญชี 
     มีการปฏิบัติตามระเบียบ  ค าสั่ง หนังสือสั่งการและกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

- ใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติ งาน ข้อมูล ทาง
อินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร 
- จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากข้ึน 
- จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในด้านต่างๆ 
- สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับ บัญชาทราบตามล าดับเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
 

๕.  การติดตามประเมินผล 
- มีการพัฒนาจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลาก หลายมากขึ้น 
- จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
- ครูผู้ สอนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามความ
เหมาะสม  
- สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามล าดับเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน พบวา มีการติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ถือปฏิบัติ ตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการ ควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสาร 
ค าแนะน า การจัดท ารายงานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 
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ผลการประเมินโดยรวม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕  องค์ประกอบ ตามแบบประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยัง  พบว่า มีความเสี่ยงที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ที่จะต้อง
ติดตามในปีถัดไปดังน้ี จากการวิเคราะห์ส ารวจ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว มี  ๒๑  กิจกรรม  ซึ่งจะสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 

ส านักงานปลัด 
1.  กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 
2.  กิจกรรมการจัดท าประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาต าบล 
3.  กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย 
4.  กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
5.  กิจกรรมรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน  
๖.  กิจกรรมระบบงานสารบรรณ 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๗.  กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
    กองส่งเสริมการเกษตร 
๘.  กิจกรรมด้านการเกษตร 
    กองสวัสดิการสังคมฯ 
๙.  กิจกรรมโครงการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 

กองคลัง 
๑๐.งานการเงินและบัญชี  ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง  คือ 

        1.1 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
        1.2 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 

๑๑.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ 
              2.1 กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ 
            2.2 กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่ายพัสดุ 

     2.3 การควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการประหยัดเชื้อเพลิง 
1๒.งานจัดเก็บรายได้ ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ 

    3.1. ด้านงานจัดเก็บรายได้ 

กองช่าง 
๑๓.งานส ารวจ  งานออกแบบ และงานประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง 
๑๔.งานควบคุมงานก่อสร้าง 
๑๕.กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๖.การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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๑๗.การบริหารการศึกษาเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่างๆ  

๑๘.การส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย 

           ๑๙.การป้องกันโรคและควบคุมการระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒๐.การบริหารงานพัสดุ 

           ๒๑. การบริหารงานการเงินและบัญชี 

 

 

                                                                                 (นายสุรัตน์  เสียมไธสง)    

                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

                                                                        วันที่   ๒๑  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


