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แบบ  ปค.4 
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2562 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดี  และเอ้ือตอการ
ควบคุมภายใน ผูบริหารใหความสําคัญกับการมีศีลธรรม  
จรรยาบรรณ  และความซ่ือสัตย  พิจารณาตามควรแก
กรณี  ถาพบวาบุคลากรประพฤติปฏิบัติท่ีไมเหมาะสมการ
ยอมรับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน  การ
รับทราบขอมูลและการวินิจฉัยสิ่งท่ีตรวจพบหรือสิ่งท่ีตอง
ตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
เหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายในและดํารงไวซ่ึง
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  โครงสรางองคกร  
การมอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและจํานวน
ผูปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ โดยใชหลักการ
บริหารแบบธรรมาภิบาล   
       
 

สภาพแวดลอมการควบคุม  วิเคราะห จาก  ๓  แนวทาง 
คือ วิเคราะหจาก “ภารกิจงานประจาํ” “สภาพแวดลอม
ภายใน”  และสภาพแวดลอมภายนอก” ดังตอไปนี้   
1)  วิเคราะหจาก  “ภารกิจงานประจํา”  ตามโครงสราง
ในคําสั่งแบงงาน ภารกิจการปฏิบัติงาน แบงออกเปน  4    
สวนราชการ  ไดแก สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง  กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กองการสงเสริม
การเกษตร 
2)  วิเคราะหจาก  “สภาพแวดลอมภายใน”   
ตามคําสั่งแบงงาน ของสวนราชการท้ัง 5  สวนราชการ   
พบวา   
       2.1)  มีแรงจูงใจท้ังในดานการสงเสริมความเจริญ 
กาวหนาในหนาท่ี การประเมินความดีความชอบ  ทําให
ขาราชการ พนักงาน  เจาหนาท่ี  ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ  ทําใหงานท่ีตองการความเรงดวน  มี
ประสิทธิภาพของงานบรรลุเปาหมาย 
       2.2)  ขาราชการ พนักงาน  เจาหนาท่ี  มีความ
รวมมือ  มีความรักความสามัคคี  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   

   3)  วิเคราะหจาก  “สิ่งแวดลอมภายนอก” ความเสี่ยงท่ี
เกิดสถานการณของบานเมือง  ณ  ปจจุบัน 

   3.1)  เหตุการณบานเมือง   หนวยตรวจงานมี
มาตรฐานการตรวจ และขอแนะนําท่ีตางกัน 
        3.2)  เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม  สภาวะ
เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนๆ ลงๆ   สังคมไทยเปน
สังคมเรียบงาย ชวยเหลือเก้ือกูล  วัฒนธรรมมีการโอบ
ออมอารี 
        3.3)  เทคโนโลยี  สามารถทราบความเคลื่อนไหว  
ขอมูลขาวสารเหตุการณตางๆ และมีการติดตอสื่อสารได
งาย   ระบบสารสนเทศกระจายท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในตําบล 
        3.4)  ภัยธรรมชาติ   เกิดภาวะฝนท้ิงชวงขาด
แคลนน้ํา ทําใหพืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย 
ตองมีการชวยเหลืองบประมาณดานการสูบน้ําเพ่ือเตรียม
รับสถานการณภัยแลง 
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ผลการประเมิน   
    ประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามองค ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน   ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  มาตรา  79   โดย
ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานรัฐ     พ.ศ.2561  (รายงานตามหลักเกณฑ  
ขอ  8,9)  พบวา 
  1.1  กิจกรรมฝายกฎหมายและคดีงานฝายกฎหมาย
และคดี   มีความเสี่ยงเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไมครบถวน
ตามระเบียบขอกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใน
การดําเนินงานตามโครงการ และกิจกรรม ตาง ๆ 
เนื่องจากขอกฎหมายมีขอจํากัดมากมาย 
         ขอสรุป จุดออนและความเสี่ยงขางตนยังตองมี
การปรับปรุงและควบคุมตอไป 
 

1.2  กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรพัยสิน  มี
ความเสี่ยงในดานการจัดซ้ือจัดจางมีการกระจุกตัวชวง
ปลายปงบประมาณ  การจําหนายทรัพยสินท่ีชํารุด
เสื่อมสภาพยังไมไดดําเนินการจําหนายออกตามระเบียบ
พัสดุ  จึงตองติดตามและประเมินความเสี่ยงตอไป  พบ
จุดออนท่ีเปนความเสี่ยงท่ีตองบริหารจัดการความเสี่ยง
หรือกําหนดแผนการปรับปรุง  ระบบควบคุมภายในคือ  
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขาดการวางแผนการจัดซ้ือจัดจาง  
ประกอบกับระเบียบขอกฎหมาย  หนังสือสั่งการ
เปลี่ยนแปลงบอย  และมีความซับซอนยากแกการปฏิบัติ
ตาม  การดําเนินการอาจเกิดความผิดพลาด 
         ขอสรุป จุดออนและความเสี่ยงขางตนยังตองมี
การปรับปรุงและควบคุมตอไป 

     1.3  กิจกรรมฝายออกแบบและควบคุมอาคาร มี
จุดออน  ท่ีเปนความเสี่ยงท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยง
หรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ  
ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร  การดําเนินงานหา
วิศวกรรับรองงาน  มีคาใชจายคาออกแบบ  คาควบคุม
งานตามท่ีระเบียบ ขอกฎหมายกําหนดตองมีวิศวกร
รับรองงานท่ีเก่ียวกับโครงสราง  มีข้ันตอน  ยุงยาก   
      ขอสรุป  จุดออนและความเสี่ยงขางตนยังตองมีการ
ปรับปรุงและควบคุมตอไป 
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      1.4  กิจกรรมงานฝายบริหารงานการศึกษา  มีความ
เสี่ยงเรื่องบุคลากรไมมีความกระตือรือรนในการจัดทํา
แผนการศึกษา  แผนงานตางๆ การศึกษาขอกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ไมเพียงพอ   
            กิจกรรมฝายกิจการโรงเรียน  มีความเสี่ยง  
เรื่องสถานท่ี ศพด. มีพ้ืนท่ีจํากัด และอาศัยพ้ืนท่ีโรงเรียน 
สพฐ.ทําใหไมสามารถจัดสถานท่ีใหเปนไปตามมาตรฐาน
ได  
        ขอสรุป  จุดออนและความเสี่ยงขางตนยังตองมีการ
ปรับปรุงและควบคุมตอไป 

      1.5  กิจกรรมการปองกันการขาดแคลนน้ํา มี
จุดออน  ท่ีเปนความเสี่ยงท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยง
หรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  
กิจกรรมการปองกันการขาดแคลนน้ํา  งบประมาณขุด
ลอก/ขุดแหลงน้ําสํารองไมเพียงพอตอความตองการของ
เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ  เกษตรกรในพ้ืนท่ีขาดแหลง
น้ําสํารองไวใชในฤดูกาลฝนท้ิงชวง 

           ขอสรุป  กิจกรรมความเสี่ยงขางตนยังตองมีการ
ปรับปรุงและควบคุมตอไป 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

      2.  การประเมินความเส่ียง 
       2.1  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีทําใหม่ันใจวาเม่ือ
นําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว  
กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นถึงความ
เสี่ยง   ท่ีอาจเกิดในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความระมัดระวัง
และสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค   
      2.2 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการ

ดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆอยางชัดเจน สอดคลอง และ

เชื่อมโยงกันในการท่ีจะทํางานใหสําเร็จ มีการระบุความ

เสี่ยงอาจมีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว มีการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความ

เสี่ยงท่ีเหมาะสม 

 

ผลการประเมิน 
ความเสี่ยงท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนด
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในภารกิจ คือ  
  2.1  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานบกพรองไมเปนไปตาม
ระเบียบขอกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  
เนื่องจากระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการซ่ึงมี
มากมายและซับซอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให
การดําเนินการเกิดความผิดพลาด 
   2.2  เจาหนาท่ีขาดความชํานาญในการปฏิบัติงาน  มี
ความรูตามระเบียบขอกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของไมเพียงพอ  แตเจาหนาท่ีแตละสํานัก/กอง  ตอง
มีการดําเนินงาน/กิจกรรมตามตําแหนงท่ีกําหนดและ
โครงการ  กิจกรรมงานตางๆ ของ อบต. เพ่ือประโยชนตอ
ประชาชนตอไป 
   2.3  มีความเสี่ยงท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ
กําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตาม
โครงสราง และคําสั่งฯ แบงงาน  คือ ควบคุมบุคลากรให
ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ  กฎหมายอยางเครงครัดตอไป 
   2.4  ในภารกิจ เรื่องสถานท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
พ้ืนท่ีจํากัดและอาศัยอยูกับโรงเรียน สพฐ. ในพ้ืนท่ีทําให
การจัดสรรงบประมาณกอสราง  การจัดซ้ือวัสดุตาง  ไม
เอ้ืออํานวย  เกิดยุงยาก 

 2.5   กิจกรรมการปองกันการขาดแคลนน้ํา  ขาด
งบประมาณขุดลอก/ขุดแหลงน้ําสํารองใหเพียงพอตอ
ความตองการเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ  
เกษตรกรในพ้ืนท่ีไมเตรียมจัดหาแหลงน้ําสํารองไวใชใน
ฤดูกาลฝนท้ิงชวง  ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวยังเปนกิจกรรมท่ี
ตองมีการควบคุมตอไป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
       มีนโยบายและวิธีปฏิบัตท่ีิทําใหม่ันใจวาเม่ือนําไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว  กิจกรรมเพ่ือ
การควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยง   ท่ีอาจ
เกิดในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค   

ผลการประเมิน 
        ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  มีการระบุความ
เสี่ยงในทุกจุดท่ีสําคัญ  จึงทําใหกิจกรรมมีการควบคุมโดย
เครงครัด ดังนี้ 
   3.1  สงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมพัฒนาความรู
ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ท่ี
เก่ียวของ 
    3.2  กํากับ  กําชับ และควบคุมบุคลากรใหปฏิบัติงาน
ตามระเบียบฯ กฎหมายอยางเครงครัด 
    3.3  จัดเตรียมแผนงาน/โครงการ  ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน  ในสวนงาน ตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนด 
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   3.4  แบงแยกหนาท่ีดําเนินการและกําชับใหดําเนินงาน
ตามคําสั่งแบงงานอยางเครงครัด หัวหนาหนวยงาน
แนะนํา กําชับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหวง  
ระยะเวลาตามท่ีหนวยงานผูกํากับกําหนดใหถูกตอง  
ครบถวนตอไป 
   3.5  จัดประชุมประจําเดือน  ซักซอมเรื่องการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบขอกฎหมาย 
    3.6  มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
    3.7  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กประจําตําบลในการวางแผนการจัดการศึกษาและหา
แนวทางรวมกันในการบริหารสถานศึกษาและแนว
ทางการดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ  ท้ัง
สุขภาพพลานามัย  และจิตใจท่ีแจมใส 
    3.8  งบประมาณ จัดหางบประมาณขุดแหลงน้ํา
สาธารณะใหเพียงพอตอความตองการชวยเหลือเกษตรกร
ท่ีไดรับผลกระทบ 
 - การประชาสัมพันธ : การประชาสัมพันธเพ่ือให
เกษตรกรในพ้ืนท่ีประหยัดน้ําไวใชในฤดูกาลฝนท้ิงชวง 
 

4. ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
       มีการนําระบบอินเตอรเน็ต  (Internet)  มาชวยใน
การบริหารและการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ท่ีใชใน
การ   ควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององคกร  รวมท้ัง
ขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากภายนอกองคกร  ในรูปแบบท่ี
ชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาท่ีตามความ
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให
ความม่ันใจวามีการติดตอสื่อสารภายในและภายนอก
องคกรท่ีมีผลทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย 
 

ผลการประเมิน 
     4.1  มีการนําระบบอินเตอรเน็ต  (Internet)  มา
ชวยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เชน การงาน
สั่งงาน  ติดตามงาน  รายงานผลการดําเนินการ  ผาน
ระบบอินเตอรเน็ต 
     4.2  มีการนําระบบอินเตอรเน็ต  (Internet)  ท่ี
ทันสมัยมาใชในการบริหารงานการเงิน  การบริหารพัสดุ
และการจัดซ้ือจัดจาง  มีความสะดวกรวดเร็วสามารถ
สืบคนขอมูล  คนควาขอมูลขาวสารใหมๆ ไดตลอดเวลา 
สามารถตรวจเช็คขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ต  
(Internet)  เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
พระราชบัญญัติตาง ๆ ท่ีมีผลบังคับใช  ตลอดจนหนังสือ
สั่งการตาง ๆ  
     4.3  มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมตอความตองการของผูใช  และมีการ
สื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับในรูปแบบท่ีชวยใหผูใช
ขอมูลสามารถนําไปปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    4.4  มีระบบการสื่อสารท่ีทันสมัย เพ่ือใชในการ
ประสานงาน ท้ังภายนอกและภายในองคกร   เชน 
โทรศัพท   โทรสาร  
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5. การติดตามประเมินผล 
       องคกรมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนด
วิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้มีการ
ประเมินผลแบบรายครั้งเปนครั้งคราว  รายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล
การดําเนินงาน  กรณีพบจุดออนจะดําเนินการกําหนด
วิธีปฏิบัติเพ่ือม่ันใจวาขอตรวจพบไดรับการพิจารณา
และการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพรอง
ทันที 

ผลการประเมิน 
      5.1  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ อบต.
ลําคอหงษ  ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลของ
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานรัฐ  พ.ศ.2561   อยางเครงครัด    
      5.2.  มีการปรับปรุงโดยใชแบบสอบทานและความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและละสวนในการดําเนินงาน  
การมาปฏิบัติงาน  พรอมรายงานผลการดําเนินงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ 
      5.3  การประเมินผลและการสื่อสารขอบกพรองหรือ
จุดออนของการควบคุมภายในตอผูบริหารอยางทันเวลาเพ่ือสั่ง
การใหผูรับผิดชอบแกไขไดอยางเหมาะสม 
      5.4  ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและ
ดําเนินการอยางตอเนื่องมีการประเมินตนเองและประเมินจาก
หนวยงานภายนอกมีการจัดทํารายงานการประเมินผลพรอม
ขอเสนอแนะ  เสนอผูบริหารเพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานและมี
การปรับปรุงแกไข 

  
 

ผลการประเมินผลโดยรวม 

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  มีโครงสรางการควบคุมภายใน  ครบท้ัง  5  องคประกอบของการ
ควบคุมภายใน  หรือการควบคุมเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ.2561  มาตรา  79   โดยถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานรัฐ   พ.ศ.2561  มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล     

 
 
 

           (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง)  
                           นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
               วันท่ี   28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
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