
แบบ ปค.4 
ชื่อหน่วยงาน  องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแซง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2561  

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(1) ผลการประเมิน/ข้อสรุป(2) 
ส านักปลัด 
 1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 กิจกรรมด้าน“การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
1.)สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในคือไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน
ป้องกันฯโดยตรง และเจ้าหน้าที่ไม่ได้อบรมเฉพาะต าแหน่ง การท างานอาจ
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และงบประมาณของ อบต.มีจ ากัดในการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือมาใช้ในงานป้องกันฯ 
2.)ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากเกิดสภาพอากาศ 
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และอากาศแห้งแล้งเกิดไฟป่าได้ง่าย 
   1.2 กิจกรรมด้าน“ปกปอ้งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สร้างความปรองดอง” 
     1) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในคือขาดการให้ 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
     2) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกคือปัญหา 
ความขัดแย้งการเมืองระดับประเทศ 
   1.3 กิจกรรม“การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด” 
     1)สภาพแวดล้อมที่เปน็ปัจจัยภายในไม่มี 
     2)สภาพแวดล้อมที่เปน็ปัจจัยภายนอกคือประชาชนญาติพ่ีน้องผู้เสพ
ยา ไม่ยอมรับความจริง ผู้เสพไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้ารับการ
บ าบัด หรือฝึกอาชีพ 
 
   ส านักงานปลัด 
2.การประเมินความเสี่ยง 
   2.1 กิจกรรม“งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและภายในการไม่มีบุคลากรที่มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง และ
งบประมาณ อบต. มีจ ากัด ในการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ืองานป้องกัน 
 2.2 กิจกรรมด้าน“ปกปอ้งเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ไม่พบความเสี่ยงเนื่องจากสภาพการเมือง ยังอยู่ในการควบคุมของคณะ
รัฐบาล คสช.   
2.3 กิจกรรม“การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด”การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด กระจายลงสู่ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเยาวชน เป็นความเสี่ยงที่มี
อยู่ 
 
  

ผลการประเมิน 
         ส านักงานปลัด ได้วิเคราะห์ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงาน
ประจ า 5 งาน คือ (1) งานบริหารงานทั่วไป 
(2) งานนโยบายและแผน (3) งานกฎหมาย
และคดี (4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (5) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน โดย
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ผลการ
ประเมิน พบว่างานบริหารงานทั่วไป งาน
นโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ แตพ่บความ
เสี่ยง ที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย คือการจัดหาบุคลากรที่มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยตรงป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และการจัด อปพร.ออกตรวจพื้นที่เพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด,งานส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข คือการขาดบุคลากร
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 
    

 



แบบ ปค.4(ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน  องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแซง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2561  

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(1) ผลการประเมิน/ข้อสรุป(2) 
    
   3. กิจกรรมการควบคุม 
      3.1 ด้าน “งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
2.จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าปี 
 3.2 ด้าน“ปกปอ้งสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์”  
    จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี การปลูกป่าเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในวันแม่แห่งชาติตามโครงการในพระราชด าริ“โครงการรักน้ า รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน” 
3.3 ดา้น “งานปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
 1.ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 2.ตรวจสารเสพติดกลุ่มเสี่ยง 
 3.ฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ตกงาน 
 4.จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการได้ทันท่วงที 
4.2 การประสานงานภายในและภายนอกของส านักงานปลัด เช่น ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธาฯลฯ 
     1) การติดต่อประสานงานภายในองค์กร สามารถติดต่อประสานงานกันได้
เป็นอยา่งดี 
     2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทางส านักงานปลัดก็
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ การติดตอ่ 
ประสานงาน กับ อสม. และ รพ.สต.หนองแซงศูนย์ อปพร. อบต. และปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น 
   4.3 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ 
โทรสาร ไมส่ามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้การปฏิบัติงานเกิดความ
ติดขัดไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรมีการเปลี่ยนแปลงระบบการติต่อ
สื่อสารเพื่อให้มีความสะดวก คล่องตัวมากข้ึน 
 
ส านักปลัด 
5.การติดตามประเมินผล 
   มีการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองแซง เป็นผู้ติดตามประเมินผล และจากการติดตาม
ประเมินผลในแบบติดตาม พบว่า กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงกิจกรรมต่อไป 

 
      
 



 
แบบ ปค.4(ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน  องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2561  
องค์ประกอบการควบคุมภายใน(1) ผลการประเมิน/ข้อสรุป(2) 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กองคลัง 
1. เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
ส่วนการคลังมีเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ จ านวนทั้งสิ้น  4  คน 
1. นางฉายากร   มาตย์ภูธร     ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง  ระดับ 7 ) 2. นางสาวจินดารตัน์   
ค าอาษา  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
3.นางนริศรา  มาจุฬา ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญ
งาน  4.นางอุทุมพร ยอดศิริ ต าแหน่งเจ้านักงานจัดเก็บ
รายได้ 
1.1  งานการเงินและบัญชี 
1.2 งานจัดเก็บรายได้ 
1.3 งานการพัสดุ 
เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการท างานและศึกษาระเบียบ
ใหมใ่นงานของส่วนการคลัง ควรศึกษาระเบียบ วิธีปฏิบัติ  
การรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามระเบียบ 
 
2.การประเมินความเสี่ยง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
การก าหนดขั้นตอนการท างานและให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละ
ต าแหน่งท างานให้ตรงกับสายงาน ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่
อาจมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
2.2 งานจัดรายได้ 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมที่ก าหนด ซึ่ง
เจ้าหน้าที่คงขาดการเร่งรัดหนี้สินค่าภาษีและค่าน้ าประปา
อย่างเพียงพอ แต่ประชาชนยังขาดจิตส านึกต่อหน้าที่ของ
ตนเองไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนในแต่ละปี 
2.3 การพัสดุ 
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ด้าน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากขึ้น ท าให้เกิดการ
ลดความเสี่ยง 
 
 

 
 
    ผลการประเมิน 
พบว่าการท่ีเจ้าหน้าที่ยังอ่อนประสบการในการท างานและไม่
มีการศึกษาระเบียบที่ใหม่ๆและบุคลากรขาดความรู้ความ
ช านาญในการท างาน  ถือเป็นภารกิจที่เสี่ยงความเสี่ยง 
ข้อสรุป 
-ก าหนดหลักเกณฑ์การรับและรักษาเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ 
-จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างาน 
-มีการปรับปรุงค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน 
-ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมหรือบริหารโดยก าหนดความต้องการ
พัสดุ 
-มีการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กรมบัญชีกลาง 
-จัดให้มีตู้นิรภัยและสถานที่เก็บรักษาเงิน 
-จัดท าทะเบียนคุมการจ่ายเงินและสอบทานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามล าดับชั้น 
-ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสม 
 
  
 



 แบบ ปค.4(ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน  องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแซง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2561  

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน(1) ผลการประเมิน/ข้อสรุป(2) 

3. กิจกรรมควบคุม 
ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมหรือบริหารโดยก าหนดความต้องการ
พัสดุ 
-มีการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กรมบัญชีกลาง 
-จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างาน 
-มีการปรับปรุงค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน 
-ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมหรือบริหารโดยก าหนดความต้องการ
พัสดุ 
-มีการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กรมบัญชีกลาง 
-จัดให้มีตู้นิรภัยและสถานที่เก็บรักษาเงิน 
-จัดท าทะเบียนคุมการจ่ายเงินและสอบทานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามล าดับชั้น 
-ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสม 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑  มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
     ๔.๒  จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓  มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ 
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔  จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   ๔.๕  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพ่ือน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๕. การติดตามประเมินผล 
   -  มีการก าหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน
เพ่ือท าการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการ
ประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพื่อหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน      
   -  ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  แต่ละ
กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมควบคุม
ต่อไป   

สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
       ความเสี่ยงเก่ียวกับตัวเจ้าหน้าที่ที่ไม่เข้าใจในระเบียบได้
ลดลงระดับหนึ่งเนื่องจากได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม ในงานหน้าที่ที่ปฏิบัติ ท าให้เจ้าหน้าที่เริ่มเข้าใจใน
งานที่ปฏิบัติและหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นมากขึ้น ประกอบกับ
ได้รับค าแนะน าจากผู้ตรวจงานของท้องถิ่นจังหวัด  ท าให้มี
ความเสี่ยงลดลงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น 
สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
       ความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวเจ้าหน้าที่ท่ีไม่เข้าใจในระเบียบได้
ลดลงระดับหนึ่งเนื่องจากได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม ในงานหน้าที่ที่ปฏิบัติ ท าให้เจ้าหน้าที่เริ่มเข้าใจใน
งานที่ปฏิบัติและหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นมากขึ้น ประกอบกับ
ได้รับค าแนะน าจากผู้ตรวจงานของท้องถิ่นจังหวัด  ท าให้มี
ความเสี่ยงลดลงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น 
 
 
      
 



แบบ ปค.4(ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน  องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแซง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2561  

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน(1) ผลการประเมิน/ข้อสรุป(2) 

กองช่าง 
กิจกรรม  ควบคุมงานก่อสร้าง 
สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1. เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
ด้านบุคลากร 
-จ านวนบุคลากรที่มีความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างมีน้อย 
-เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติงานด้านราคางานก่อสร้างไม่มาก 
2.การประเมินความเสี่ยง 
-ราคาค่าก่อสร้างคลาดเคลื่อนความเหมาะสมกับงานก่อสร้าง 
-ส่วนกลางมีการปรับปรุงการคิดราคาก่อสร้าง 
3.กิจกรรมควบคุม 
-มีการติดตามราคาวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง 
-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา หลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือน าความรู้มาปฏิบัติงาน 
 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ติดตามระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
 
5.การติดตามประเมินผล 
-มีการติดตามและประเมินผลการเป็นระยะๆ ที่มีการด าเนินการจัด
จ้างท างานก่อสร้าง 

 
สรุปผลการประเมิน 
-มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้
งานก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบและรายงาน
ก่อสร้าง 
-การติดตามผลการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยการ
ท าเป็นบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุก
ครั้ง ระหว่างด าเนินงานถึงแล้วเสร็จการ
ด าเนินงานก่อสร้าง 
-มีการติดประกาศ ประชาสัมพันธ์งาน
ก่อสร้าง เพ่ือชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
การด าเนินงานก่อสร้าง 
-มีการน าเทคโนโลยีระบบการสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติ เช่นคอมพิวเตอร์ เพ่ือติดตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และค้นหา 
ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
-มีค าสั่งมอบหมายผู้ท างานแทนเมื่อเจ้าหน้าที่
ติดภารกิจหรือไปราชการนอกพ้ืนที่ 
-มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
ค่อนข้างน้อย 
-มีงบประมาณจ ากัด 



 แบบ ปค.4(ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน  องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแซง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2561  

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน(1) ผลการประเมิน/ข้อสรุป(2) 

4.กองการศึกษาฯ 
1. กิจกรรม การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม  เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ 
 
ด้านบุคลากร 
1.ครูผู้ดูแลเด็กเล็กไม่มีการจัดเก็บข้อมูลประเมินคุณภาพนักเรียน
อย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน 
2.ครูผู้ดูแลเด็กเล็กปฏิบัติหน้าที่ขาดความเข้าใจในภารกิจด้าน
เอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ด้านอาคารสถานที่ 
1. ศูนย์วัดชัยมงคล หลังคาเรียนช ารุด   สถานที่จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่ได้มาตรฐาน 
 
2.การประเมินความเสี่ยง 
1.ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่เข้าใจเรื่องในเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมายและการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ 
  
3.กิจกรรมควบคุม 
1.มีการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมพัฒนา  และ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  แบ่งโครงสร้าง
และการปฏิบัติงาน  ออกเป็น  4  งาน คือ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. งานจัดการศึกษา 
3. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. งานกีฬาและนันทนาการ 

จากการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 พบความเสี่ยงในภารกิจ  4  
งาน  คือ 

1.  งานจัดการศึกษา   (กิจกรรมการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)  
  มีการควบคุมที่เพียงพอประสบความส าเร็จในระดับ 
หนึ่ง คือ 
1.มีการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมพัฒนา  
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
2.มีมาตรการก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสารให้
ตรวจสอบ ซึ่งส่งผลต่อการประเมินปฏิบัติงานของครู
ผู้ดูแลเด็ก 
 3. ศูนย์วัดชัยมงคล หลังคาเรียนช ารุด 
 4.จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านต่าง ๆ 
5.สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือ 
พิจารณาแก้ไขปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.4(ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน  องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2561  
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(1) ผลการประเมิน/ข้อสรุป(2) 
 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ใช้ระบบ internet. Website ของส่วนการศึกษาในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
2. จัดท าสื่อการเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้น 
3.จัดท าสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคาร และด าเนินการปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในด้านต่าง ๆ 
5.สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
 
5. การติดตามประเมินผล 
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน “กิจกรรมการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” พบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอประสบ
ผลส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ 
1. มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น 
2.จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองในการ
ด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ 
3.มีการจัดท าสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคาร  และด าเนินการ
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แต่ยังมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงในเรื่อง 
- ศูนย์วัดชัยมงคล อาคารเรียนไม่ได้มาตรฐาน 
เนื่องจากสร้างในที่วัด และต้องรองบประมาณจากต้น
สังกัดกรมการศาสนา 

 



แบบ ปค.4(ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน  องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแซง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2561  

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน(1) ผลการประเมิน/ข้อสรุป(2) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 กิจกรรมด้าน“การส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” 
1.)สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความ
ช านาญในเรื่องงานสาธารณสุขโดยตรง 
2.)สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพ 
โรคเรื้อรัง เช่นเบาหวาน ความดัน  ไม่มีความรู้ด้านการใช้สารเคมี และน า
สารเคมีมาใช้ในการเกษตรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การเกิดโรคระบาดเช่นโรค
ไข้เลือดออก หรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 
   1.2 กิจกรรมด้าน “การจัดการขยะในชุมชน” 
1.)สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในงบประมาณไม่เพียงพอน ามาบริหาร
จัดการขยะ 
2.)สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ และจิตส านึกในการจัดการคัดแยกขยะและขาดความร่วมมือใน
ชุมชน 
          2.การประเมินความเสี่ยง 
   2.1 กิจกรรมด้าน “ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข” โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ขาดการประชาสัมพันธ์ มีงบประมาณน้อย 
สภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมเปิดท าให้การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก
และไข้หวัด สายพันธุ์ใหม่ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออกมีมาก 
 
   2.2 กิจกรรมด้าน “การจัดการขยะในชุมชน” 
การขาดความรู้ในการบริหารจัดการขยะ การแยกขยะ ท าให้ประชาชนน า
ขยะมาทิ้งรวมๆ กัน การไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อถังเพ่ือคัด
แยกขยะ เป็นความเสี่ยงของกิจกรรม 

ผลการประเมิน 
          
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไดว้ิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ท าการ
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
สภาพแวดล้อมควบคุมของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเหมาะสมและมี
ส่วนท าให้การควบคุมภายในมีความเหมาะสม
แต่พบความเสี่ยงในภารกิจที่ 2 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
และ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
 จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า กิจกรรม
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการควบคุมที่
มีอยู่ยังไมเ่พียงพอและยังไมม่ีประสิทธิผลมาก
นักเนื่องจากข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
สภาพภูมิอากาศด้วย 



แบบ ปค.4(ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน  องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแซง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2561  

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน(1) ผลการประเมิน/ข้อสรุป(2) 

      3. กิจกรรมการควบคุม 
 3.1 ดา้น “งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” 
1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และฉีดพ่นก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
2.การประกวดหมู่บ้านสุขาภาวะ 
3.การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน 
4.การอบรมให้ความรู้การดูแลสุขาภาพปากและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5 การประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ  
3.2. “การจัดการขยะในชุมชน” 
1.รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ 
2.ควบคุมการปฏิบัติเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
3.จัดอบรมน าขยะอินทรีย์ไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์เช่นหมักขยะอินทรีย์ในท่อวงปูน  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันท่วงที 
4.2 การประสานงานภายในและภายนอกของส านักงานปลัด เช่น กองคลัง กองช่าง ฯลฯ 
     1) การติดต่อประสานงานภายในองค์กร สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 
     2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทางส านักงานปลัดก็สามารถติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ การติดต่อประสานงาน กับ อสม.  
และ รพ.สต.หนองแซง   ศูนย์ อปพร. อบต.  และปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ขอนแก่น 
   4.3 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ไมส่ามารถติดต่อได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพท าให้การปฏิบัติงานเกิดความติดขัดไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ควรมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการติต่อสื่อสารเพ่ือให้มีความสะดวก คล่องตัวมากข้ึน 
5.การติดตามประเมินผล 
   มีการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแซง เป็นผู้ติดตามประเมินผล พบว่า กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม    ต้องจัดท า
แผนการปรับปรุงกิจกรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
      
 

 
  



แบบ ปค.4(ต่อ) 
 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 

องค์การบริหารส่วนต าหนองแซง  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและ
เพียงพอ ที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องติดตามประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ส าหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไปเนื่องจากประสิทธิภาพของการควบคุมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยควรจัดวางระบบการควบคุมให้
ครอบคลุมทุกกอง/ทุกงาน รวมทั้งกอง/งานที่ตั้งขึ้นใหม่ ส่วนการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือประเมินความเสี่ยง การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และก าหนดหลักเกณฑ์ในการตัดสินระดับความส าคัญของความเสี่ยง การก าหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนด และให้
หัวหน้าส่วนทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุปัจจัยเสี่ยงและมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลระดับกิจกรรมด้วย 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ                                    ผู้รายงาน 
                        (นายถนอม   ประติมูลตา) 
                             นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแซง        
                        วันที่  20  พฤศจิกายน   2561  


