
แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

ส านักงานปลัด 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1 กิจกรรม“การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” 

     -  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เนื่องจาก  มีสัตว์บางกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าได้ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
    1.2 กิจกรรม”การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
     -  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
เนื่องจาก เด็ก เยาวชนมักถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดได้ง่าย  และผู้น าชุมชนปิดบังข้อมูลและไม่เอาจริงเอา
จังกับการปราบปราม 
    1.3 กิจกรรม “การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส” 

     -  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
เนื่องจาก  ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ไม่ได้
อาศัยอยู่จริง ท าให้การประสานข้อมูลเกิดความบกพร่อง
และล่าช้า 
    1.4  กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 

      -  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน  
เนื่องจาก  อปุกรณ์ในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัยงัไม่
เพียงพอ  

     -  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เนื่องจาก ประชาชนยงัขาดความเข้าใจในการบริหาร
จดัการภยั 
 

 

 
ผลการประเมิน 
     ส านักงานปลัด  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น  7  งาน  คือ   
1.  งานบริหารงานทั่วไป  
2.  งานนโยบายและแผน   
3.  งานกฎหมายและคดี   
4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
5.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
6.  งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์    
7.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตามภารกิจงานประจ า  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม 
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 ผลการ 
ประเมิน   พบว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการจัดท า 
แผนการปรับปรุง  ดังนี้ 
     1. กิจกรรม “การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” 
     2. กิจกรรม”การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
     3. กิจกรรม “การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส”  
     4. กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
     ผลการประเมิน  พบว่า  มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

 
 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 กิจกรรม“การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” 
     -  ยังมีสัตว์บางกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าได้ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
คือ สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่อยู่ในสถานที่สาธารณะ เช่น วัด 
โรงเรียน  สวนสาธารณะ ฯลฯ 
     2.2 กิจกรรม”การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
     - สภาพพ้ืนที่ต าบลโตนดยังมีการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด  
     - เด็ก เยาวชนมักถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ได้ง่าย  
     - เจ้าหน้าที ่ผู้น าชุมชนปิดบังข้อมูลและไม่เอาจริงเอาจัง
กับการปราบปราม  
     2.3 กิจกรรม “การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส”  
     - ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มีภูมิล าเนาในพื้นท่ีไม่ได้อาศัยอยู่
จริง ท าให้การประสานข้อมูลเกิดความบกพร่องและล่าช้า 
เช่น บัตรประชาชนผู้สูงอายุ หมดอายุต้องขอมีบัตรใหม่ 
หรือบัตรประจ าตัวผู้พิการหมดอายุ เป็นต้น  
     2.4 กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
     - ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย  
     - อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
   3.1 กิจกรรม“การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” 
     - มีการส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในเขตพ้ืนที่ช่วยกันเฝ้า
ระวังสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่ที่สาธารณะ  หากพบว่ามี
อาการที่ผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทันที 
    3.2 กิจกรรม”การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
     - ปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
เด็กและเยาวชนรู้จักถึงโทษและภัยของยาเสพติด  
     - ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานนอกท่ีมี
ศักยภาพหรือมีหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดโดยตรง  
     3.3 กิจกรรม “การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส”  
     - มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้ผู้น าชุมชน และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  
     - ให้มีการแสดงตนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพและขอที่อยู่
ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพ่ือสะดวกต่อการติดต่อ
ประสานงาน  
     3.4 กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
     - จัดท าหนังสือเร่งรัดการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ  
     - ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มี
ความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
     - มีการแจ้งเหตุทาง Line ภายในเขตพ้ืนที่  
 
 
 
 

 

 
 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
     4.1 น าระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและ
การปฏิบัติงานราชการของ อบต. ส านักงานปลัดมีการ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติด าเนินงาน
ทันต่อสถานการณ์และเวลาที่ก าหนดมากข้ึน อีกท้ังยัง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นอย่างดีด้วย  
     4.2 การประสานงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัด เช่น  
     - การติดต่อประสานงานภายในส านักงานปลัด 
แจกจ่ายให้ส านัก/ฝ่าย  ที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับ
หนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน  
     - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน  
 

5. การติดตามประเมินผล  
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของส านักงานปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
 
 

 

 
 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

กองคลัง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1  กิจกรรม  “งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน” 
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมแบ่งเป็น 
     1.  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน  คือ 
เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดท าและการ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา 
1.2  กิจกรรม  “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” 
     1.  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน  คือ 
เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในระบบการใช้งานระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
     2.  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  คือ 
ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการ   
เสียภาษ ี
1.3  กิจกรรม “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ” 
     1.  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน  คือ 
เจ้าหน้าที่ยงัลงเลขครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน และไม่มีสถานที่ที่
จะจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย 
 
2.  ประเมินความเสี่ยง 
2.1  กิจกรรม  “งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน” 
     - เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดท าและการ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา 
 

 
กองคลัง  ประกอบไปด้วยงาน  4  ด้าน 
     1.  งานการเงิน 
     2.  งานบัญชี 
     3.  งานพัฒนารายได้และการจัดเก็บ 
     4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตามภารกิจงานประจ า  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม 
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ผลการ 
ประเมิน  พบว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการจัดท า 
แผนการปรับปรุง  ดังนี้ 
     1.  กิจกรรม  “งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน” 
     2.  กิจกรรม  “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” 
     3.  กิจกรรม “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ” 
     ผลการประเมิน  พบว่า  มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

2.2  กิจกรรม  “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” 
     - ยังไม่สามารถน าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมาใช้ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจใน
ระบบการใช้งาน  
     - การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่
เป็นปัจจุบัน  
     - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ
การเสียภาษี 
2.3  กิจกรรม “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ” 
     - การลงเลขครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน  
     - องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีสถานที่ที่จะจัดเก็บ
พัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1  กิจกรรม  “งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน” 
     -  ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบและระมัดระวัง
ในการจัดท าและตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย 
     -  ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบต่างๆในการจัดท าฎีกา 
 3.2  กิจกรรม  “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” 
     -  ได้ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีซึ่งอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงข้อมูล  
     - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
     - จัดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
     - การออกพ้ืนที่เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้
เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน
ผู้เสียภาษ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

3.3  กิจกรรม “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ” 
     -  จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน  
     -  ออกรหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน  
     -  ตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ  
     -  ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ  
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1  น าระบบ  internet  มาช่วยในการบริหารและ 
การปฏิบัติราชการ  เพื่อมาช่วยในการติดตามข้อมูล 
ข่าวสาร  โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการ 
4.2  การประสานงานภายในและนอกของกองคลัง 
     -  การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 
สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี  อาทิ   
ติดต่อประสานงานกับท้องถิ่นอ าเภอ  เสมียนตราอ าเภอ 
คลังจังหวัด  และท้องถิ่นจังหวัด 
4.3  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

5.  การติดตามประเมินผล 

 

     -  แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม  
ประเมินผลโดยผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลโตนดเป็นผู้ติดตามประเมินผล  และรายงาน  
ปัญหาที่เกิดให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

กองช่าง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 กิจกรรม “การขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคาร” 
     -  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอกเนื่องจาก ประชาชนไม่ก่อสร้างอาคารตรงตาม
แบบที่ขออนุญาต และก่อสร้างอาคารก่อนการขออนุญาต
ก่อสร้าง 
1.2  กิจกรรม “การประมาณราคาก่อสร้าง” 
     -  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม 
ภายในเนื่องจาก  ราคาวัสดุก่อสร้างราคาไม่คงท่ีปรับตาม
เศรษฐกิจ 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรม “การขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคาร” 
     - ประชาชนไม่ก่อสร้างอาคารตรงตามแบบที่ขอ
อนุญาต 
     - ประชาชนก่อสร้างอาคารก่อนการขออนุญาต
ก่อสร้าง 
2.2  กิจกรรม “การประมาณราคาก่อสร้าง” 
     - การประมาณราคาก่อสร้างตอนประมาณราคากับ
ช่วงก่อสร้างในการจัดซื้อวัสดุปรับราคาข้ึนท าให้ประมาณ
ราคาคลาดเคลื่อน  
     - ราคาวัสดุก่อสร้างราคาไม่คงที่ปรับตามเศรษฐกิจ 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     กองช่าง  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น  4  งาน  คือ  
(1) งานก่อสร้าง     
(2) งานออกแบบและงานควบคุมอาคาร    
(3) งานประสานสาธารณูปโภค     
(4) งานผังเมือง     
     จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ 
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  พบความ 
เสี่ยงในภารกิจ  2  กิจกรรม คือ  
1. กิจกรรม “การขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคาร” 
2. กิจกรรม “การประมาณราคาก่อสร้าง” 
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ  ปค.5)  พบว่า 
    1.  กิจกรรม “การขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคาร”  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  โดยด าเนินการ คือ  
    - มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารในช่องทางต่างๆ เช่น การประชาคมแผ่นพับ   
เสียงตามสาย เป็นต้น 
   - ควบคุม ตรวจสอบการขออนุญาตและหลังการ
ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 
 
  

 
 
 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1 กิจกรรม “การขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคาร” 
     - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
     - มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการขอใบอนุญาต
ก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารแก่ประชาชน 
3.2  กิจกรรม “การประมาณราคาก่อสร้าง” 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือหา
ราคาทีเ่หมาะสม 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน  
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้  และมีการสื่อสารไป
ยังบุคลากรทุกระดับ  ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ 
ข้อมูลสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการด าเนินงาน 
 

5.  การติดตามประเมินผล 
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ 
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดย 
ก าหนดวิธีติดตามการด าเนินงานตามระบบการควบคุม 
ภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการ 
ด าเนินงานตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องได้มีการ 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 
 
 
 
 

     2.  กิจกรรม “ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง” 
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  โดยด าเนินการ  คือ       
     -  ใช้ราคากลางของส านักงานพาณิชย์จังหวัดและ
วัสดุที่นอกเหนือจากส านักงานพาณิชย์ใช้ราคาท้องถิ่นโดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและติดตามข่าวสารสื่อต่างๆ  
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือหา
ราคาที่เหมาะสม 
 

 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1 กิจกรรม “การแก้ไขปัญหาจ านวนเด็กนักเรียนที่
ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด” 

     -  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เนื่องจาก  จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
จ านวนน้อยลง 
    1.2 กิจกรรม  “การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ
กองการศึกษา” 
     -  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน
เนื่องจาก กองการศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญเฉพาะด้าน 
  

2.  การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 กิจกรรม “การแก้ไขปัญหาจ านวนเด็กนักเรียนที่
ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด” 

     จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวน

น้อยลงจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  สาเหตุ 

  1. มีเขตพ้ืนที่มีโรงเรียนของเอกชนหลายแห่ง 

  2. ต าบลโตนดอยู่ใกล้อ าเภอเมือง ผู้ปกครองจึงนิยมน า

บุตรหลานเข้าไปเรียนในเมืองมากขึ้น 

     
 
 

 
ผลการประเมิน 
       กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   แบ่ง
โครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น  3  งาน  คือ  
(1)  งานบริหารการศึกษา 
(2)  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(3)  งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตามภารกิจงานประจ า  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม 
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 ผลการ 
ประเมิน   พบว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการจัดท า 
แผนการปรับปรุง  ดังนี้ 
     1.  กิจกรรม “การแก้ไขปัญหาจ านวนเด็กนักเรียนที่

ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล

โตนด” 

     2.  กิจกรรม  “การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ
กองการศึกษา” 
ผลการประเมิน  พบว่า  มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

 
 
 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

     2.2 กิจกรรม  “การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ
กองการศึกษา” 
     - กองการศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญเฉพาะด้าน 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 กิจกรรม “การแก้ไขปัญหาจ านวนเด็กนักเรียนที่
ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด” 

     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ
ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเป็นรายครัวเรือน ทั้งท่ีเป็น
นักเรียนในสังกัดและได้ส ารวจเด็กนักเรียนที่ถึงเกณฑ์เข้า
เรียนและชี้แจงนโยบายการเรียนการสอน  วิธีการสมัคร
เรียน ให้ผู้ปกครองทราบ 
    3.2 กิจกรรม  “การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ
กองการศึกษา” 
     -  มีการเปิดกรอบต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
การศึกษามีการแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กองการศึกษามีการใช้ระบบเทคโนโลยีในการดูข้อมูล
ข่าวสาร  ระเบียบ  กฎหมายต่าง ๆ  ในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
 

5.  การติดตามและประเมินผล 
     ภายในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในจากผู้บริหาร
เป็นประจ าและเป็นระบบ 
 

 

 
 
 



แบบ ปค.4 
ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและ
เพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว จ านวน 11  กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรม “การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” 

2. กิจกรรม”การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
      3. กิจกรรม “การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส”  
      4. กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
      5.  กิจกรรม  “งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน” 
      6.  กิจกรรม  “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” 
      7.  กิจกรรม “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ” 

8.  กิจกรรม “การขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร” 
9.  กิจกรรม “การประมาณราคาก่อสร้าง” 
10. กิจกรรม “การขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร” 
11. กิจกรรม “การประมาณราคาก่อสร้าง” 

 
 
      ลายมือชื่อ        สุรเทพ  ปั่นกลาง 
           (นายสุรเทพ   ปั่นกลาง) 
        ต าแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
           วันที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 


