
แบบ ปค.4 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
ส านักปลัด 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
        ส ำนักปลัดได้ประเมินสภำพแวดล้อมกำรควบคุม จำก  2 
องค์ประกอบ คือสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก 
ดังนี ้
       1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
         1.1.1  มีกำรก ำหนดส่วนรำชกำรของส ำนักปลัดอย่ำงชดัเจน
และเป็นลำยลักษณ์อักษร 
         1.1.2  มีกำรแบ่งหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบและมอบหมำยหน้ำที่
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร 
         1.1.3  ปฏิบัติงำนโดยยดึหลักธรรมำภิบำล โปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได ้
         1..1.4  มีประกำศมำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำร 
         1.1.5  ผู้บริหำรองค์กร ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของบุคลำกรในองค์กร กำรมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ควำมซื่อสัตย์และมีกำรพิจำรณำด ำเนนิกำรตำมควรแก่กรณีถ้ำพบว่ำ
บุคลำกรประพฤตปิฏิบัติหนำ้ทีไ่ม่เหมำะสมและบริหำรงำนโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล 
         2. 2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
          วิเครำะห์จำกระเบียบ หนังสือสั่งกำรและแนวทำงปฏิบตัิที่
เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรรวมถึงภำรกิจ บทบำทและอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
        

 
ผลการประเมิน 
     จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรควบคุมของส ำนักปลัด  
ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร สรุปได้ดังนี้    
     -  งำนบริหำรทั่วไป 
     -  งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
     -  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
     - งำนกฎหมำยและคด ี
     -  งำนกิจกำรสภำ 
     -  งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
     1.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  มีกำรก ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำง  
     2.  บุคลำกรของหน่วยงำนปฏิบัติงำนโดยยึดหลักธรรมำ -   
ภิบำลและน ำประกำศมำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรม  มำเป็น
แนวทำงในกำรประพฤติและปฏิบัติตน  ท ำให้ ไม่มี เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรประพฤติและปฏิบัติตนของ
ข้ำรำชกำรที่ไม่เหมำะสม 
     3.  ผู้บริหำร  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้มีโอกำส
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ  มีกำรก ำหนดบทลงโทษส ำหรับผู้
ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสมโดยพิจำรณำจำกมูลเหตุที่
เกิดขึ้นจริง 
     4.  บุคลำกรได้รับกำรพฒันำควำมรู้เกี่ยวข้องกับหน้ำที่โดย
เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ หลักสูตรตำ่งๆ ที่ตรงกบั
สำยงำน  

 ๒. การประเมินความเสี่ยง  
   จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอก ในด้าน

ต่าง ๆ พบว่ามีการเตรียมการรองรับสถานการณท์ี่อาจจะเกิดขึน้อย่าง
เป็นระบบ ในดา้นบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่เป็นอยา่งดี อีกทั้งมีการแบ่งงานตามความถนัดและความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัตงิาน และและมีการวางแผนการป้องกันไว้
เป็นอย่างดี  ท าให้สามารถรองรับปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นได้ 
 

  
  กำรประเมินควำมเสี่ยงในส ำนักปลัด  อยู่ในระดับที่มีควำม
เหมำะสมครอบคลุมทุกด้ำนมำกขึ้นกว่ำกำรประเมินครั้งก่อน  
เพรำะมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงำนและระดับ
กิจกรรมกำรท ำงำนที่สอดคล้องกันมำกข้ึน  เน้นในกิจกรรมย่อย
และติดตำมควบคุมในแต่ละส่วนงำนเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ ต้องอำศัย
ควำมร่วมมือทั้งจำกผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนจ้ำงทุก
ระดับอย่ำงจริงจัง   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-2- 
แบบ ปค.4 (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
๓.  กิจกรรมการควบคุม           
   3.1 กิจกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
          - มีกำรประชุมประชำคมรับทรำบปัญหำควำมต้องกำรจำก
ประชำชน 
          - มีกำรส ำรวจตรวจสอบพื้นที่ และงบประมำณในกำรจัดท ำ
โครงกำรก่อนบรรจุโครงกำรเข้ำแผนพัฒนำ 
          - ตรวจสอบโครงกำรทีจ่ะบรรจุเข้ำแผนพฒันำ กับผูน้ ำชุมชน
ก่อน 
          - มีกำรปรับและทบทวนแผนพฒันำเพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำร
ของประชำชน ในระหว่ำงปี 
   3.๒ กิจกรรมกำรจัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีและจ่ำยขำดเงิน
สะสม 
         - ตรวจสอบโครงกำรในแผนพัฒนำก่อนกำรจัดท ำงบประมำณ 
         - ตรวจสอบงบกำรเงินดำ้นรำยได้และรำยจำ่ยของปีที่ผำ่นมำ 
         - จัดท ำงบประมำณให้สอดคล้องกับบทบำท ภำรกิจและควำม
เดือดร้อนของประชำชน 
         - จัดท ำงบประมำณตำมรูปแบบรำยกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
         - จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรกำรจัดท ำงบประมำณ    
   3.3 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
          - รณรงค์ประชำสัมพันธ์ควำมรู้เกี่ยวกับโทษของยำเสพติด 
          - จัดท ำโครงกำรเฝำ้ระวังปัญหำยำเสพติดและปัญหำ
อำชญำกรรม 
          - ด ำเนินกำรคน้หำผู้ขำยและผู้เสพ เพื่อส่งบ ำบัดฟื้นฟู 
          - ให้ผู้น ำชุมชนมสี่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแล แจ้งเบำะแส 
   3.4 กิจกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
         - จัดท ำแผนรณรงค์ประชำสัมพนัธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสำเหตุและ
ผลกระทบจำกสำธำรณภัย 
         - จัดตั้งอำสำสมัครเครือข่ำยเตือนภัยในหมู่บ้ำน 
         - ปรับปรุงแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
         - มีกำรฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ผู้ปฏบิัติงำน       
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

 
        กิจกรรมกำรควบคุมของส ำนักปลัดอยู่ในระดบัที่มีควำม
เหมำะสมพอสมควรและครอบคลุมทุกด้ำนมำกข้ึนกว่ำกำร
ประเมินครั้งก่อน  โดยมีกำรเนน้กำรก ำหนดวัตถุประสงค์
ระดับส่วนงำนและระดับกิจกรรมย่อย  แยกเป็นปัจจัยภำยใน
มีกำรประชุมติดตำมและปรับปรุง ระบบงำนระหวำ่งผูบ้ริหำร 
พนักงำนและพนักงำนจ้ำงเป็นประจ ำทุกเดือนท ำให้เจ้ำหนำ้ที่ 
รู้คน รู้บทบำทหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบมำกข้ึน ส ำหรับ
ปัจจัยภำยนอกมีกำรประชุมประจ ำเดือนระหว่ำงผู้บริหำร 
ผู้น ำหมู่บำ้น สมำชิกสภำ  เพื่อประชำสัมพนัธ์ชี้แจงกำร
ด ำเนินงำนของ อบต.ให้ประชำชนได้รับทรำบอยู่เสมอ        
แต่ต้องมีกำรติดตำมผลอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
         ๔.๑ มีเครื่องมือสื่อสำร อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็นกับสภำพ
กำรท ำงำนที่สำมำรถติดต่อสื่อสำรได้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
ด้ วยหนั งสื อและกำรสื่ อ ส ำร อ่ืน  เช่ น  คอมพิ ว เตอร์  โน๊ ตบุ๊ ค 
โทรศัพท์มือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ เฟสบุ๊คและไลน์ 
         4.2 มีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร หนังสือ  สั่งกำร ระเบียบ 
ข้อบังคับจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องให้สำมำรถปฏิบัติงำนทันต่อ
สถำนกำรณ์และเวลำที่ก ำหนดมำกขึ้น  อีกทั้งยังประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนได้รับรู้ ข้อมูลข่ำวสำรและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนิน
กิจกรรมของหน่วยงำนเป็นอย่ำงดีด้วย 
         ๔.3  มีระบบสำรสนเทศที่มีควำมครบถ้วนเหมำะสมและช่วย
ตัดสินใจได้ทันเวลำ update ข้อมูลในระบบสำรสนเทศอยู่เสมอ 
         4.4 กำรประสำนงำนภำยในองค์กร สำมำรถประสำนงำน
แจกจ่ำยหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำ ส ำนัก กอง ฝ่ำย ได้ทันทีภำยใน 1 
วัน 
         4 .5  ก ำรติ ด ต่ อป ระส ำน งำน กั บ หน่ วย งำน ภ ำยน อก 
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ โดยทำง
โทรศัพท์ โทรสำรและระบบเสียงไร้สำย          

 
         ส ำนักปลัดมีกำรจัดท ำเอกสำรค ำสั่งต่ำงๆ ไว้อย่ำงชัดเจน
และเป็นลำยลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่เฉพำะ สำมำรถ
สืบค้นได้ง่ำยพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลำกรทรำบ มีกำรจัดหำ
วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนที่ทันสมัยและเพียงพอส ำหรับ
กำรปฏิบัติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำย 
เครื่องโทรสำร ท ำให้กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกเป็นไปอย่ำงสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภำพ 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
     5.1  ใช้แบบประเมินผลเป็น เครื่องมือในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
     5.2  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำและผู้บริหำร
ท้องถิ่นทรำบ 
 

      
       มีกำรติดตำมประเมินผล  โดยใช้แบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ ซึ่ง
ผลกำรประเมินที่ ได้น ำมำเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดท ำแบบ
รำยงำนผลกำรแก้ไขปรับปรุง 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองคลัง 
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑.  สภาพแวดล้อมภายใน 
               บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีมีความ
สนใจและให้ความร่วมมือต่อการควบคุมภายในมีการ
ประสานงานระหว่างส่วนงานย่อย ผู้บริหารให้ความส าคัญ
ในความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม ยอมรับในความสามารถของ
เพื่อนร่วมงาน การใช้สื่อสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล การบันทึกระบบบัญชี การ
รายงานทางการเงิน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร การบริหารและพัฒนาการควบคุมภายในท า
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารส่งเสริมด้าน
ขวัญและก าลังใจให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกิดประสิทธิภาพ จึงพบว่าไม่เกิดความเสี่ยง 
    ๑.๒.  สภาพแวดล้อมภายนอก 
             ระเบียบและหนังสือสัง่การ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ประชาชนให้ความสนใจในข้อมูลข่าวสาร 
 

 
ผลการประเมิน 
     จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรควบคุมของ     
กองคลัง  ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร สรุปได้ดังนี้    
     -  งำนกำรเงนิ 
     -  งำนบัญช ี
     -  งำนพฒันำและจัดเก็บรำยได ้
     - งำนทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 
     1.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  มีกำรก ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำง  
     2.  บุคลำกรของหน่วยงำนปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก    
ธรรมำภิบำลและน ำประกำศมำตรฐำนคุณธรรมและ
จริยธรรม  มำเป็นแนวทำงในกำรประพฤติและปฏิบัติตน  
ท ำให้ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรประพฤติและ
ปฏิบัติตนของข้ำรำชกำรที่ไม่เหมำะสม 
     3.  ผู้บริหำร  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้มี
โอกำสพัฒ นำควำมรู้  ควำมสำมำรถ  มีกำรก ำ หนด
บทลงโทษส ำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสมโดย
พิจำรณำจำกมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง 
     4.  บุคลำกรได้รับกำรพฒันำควำมรู้เกี่ยวข้องกับหน้ำที่
โดยเข้ำรับกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ หลักสตูรต่ำงๆ ที่
ตรงกับสำยงำน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
       ๒.๑ ตามวัตถุประสงค์  ของหน่วยงาน มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายท าให้งาน
ส าเร็จลุล่วงตามแผนงานและงบประมารที่วางไว้รวมถึงการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงพบว่าไม่เกิด
ความเสี่ยง 
     ๒.๒  ตามค าสั่งแบง่งาน มคีวามเหมาะสม แบง่งานตาม
ความถนัดและความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้
การปฏิบัติมีความรวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ จึงพบว่าไม่
เกิดความเสี่ยง 

 
        การประเมินความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมี
การติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   3 .1  กิ จกรรมกำรตรวจฎี กำก่ อนอนุ มั ติ เบิ กจ่ ำย
งบประมำณ 
          - ก ำชับ เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รับ ผิดชอบ ให้ตรวจสอบ
งบประมำณก่อนกำรจัดท ำโครงกำร 
         - ตรวจสอบบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย 
         - ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน 
         - มีกำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยทำงระบบ LASS ให้เป็น
ปัจจุบัน 
    3.2 กิจกรรมงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
        -  มีกำรบริกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่ 
        -  ท ำกำรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
        - มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ในเร่ืองกำรเสียภำษี 
พร้อมกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนมำช ำระภำษี 
    3.3 งำนทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 
          - ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง  ว่ำดว้ยกำรจดัซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ ๒๕๖๐  
          - กำรพัฒนำควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ผูป้ฏิบัตงิำน
จัดซื้อจัดจ้ำงอยู่เสมอ 

 
- กิจกรรมกำรควบคุมของกองคลัง มีกำรติดตำม ตรวจสอบ
ที่เหมำะสม เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำร 
โดยมีกำรควบคุมดูแลจำกผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เพื่อให้
ควำมเสี่ยงที่พบมีกำรแก้ไขปรับปรุงต่อไป   

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
       ได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสำร กำรประชุม กำรปรับปรุง 
ค ำสั่ง กำรติดต่อภำยในและภำยนอกมำเป็นเครื่องมือช่วย
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 
    ๔.๑  น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและ 
ปฏิบัติราชการ  
    ๔.๒  จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
    ๔.๓  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน 
ต าบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ส านักงาน
ที่ดิน หรือหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งผู้ช าระภาษี 
    ๔.๔  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
ท าให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์  
    ๔.๕  มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
-ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกองคลังองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ มีระดับกำรควบคุมภำยในที่ดี
พอสมควร เนื่องจำกได้น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน เชน่ 
    -  การน าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติ 
ราชการ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มปีระสิทธิภาพท าให้ 
สามารถรับข้อมูลข่าวสารไดท้ันเวลา สามารถ ตรวจสอบได้
จากระบบอินเตอร์เน็ต  
   -  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มี ใน
ภารกิจหน้าที่ของกองคลัง ได้เป็นอย่างดี 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
5. การติดตามประเมินผล 
   5.1  ใช้แบบประเมินผลเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
    5.2  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
และผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ 

จากการติดตามและประเมนิผล พบว่า ยงัมีจุดอ่อนในงาน
กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน กิจกรรมงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรมงานการเงินและบญัชี 
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและพสัดุ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนั้น จงึต้องติดตามประเมินผล
เป็นประจ าทุกป ี

กองช่าง 
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑.  สภาพแวดล้อมภายใน 
            บุคลำกรของหน่วยงำนมีทัศนคติที่ดีมีควำมสนใจ
และ ให้ ค วำม ร่ วม มื อต่ อ ก ำรค วบ คุ ม ภ ำย ใน มี ก ำร
ประสำนงำนระหว่ำงส่วนงำนย่อย ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ
ในควำมซื่อสัตย์ มีศีลธรรม ยอมรับในควำมสำมำรถของ
เพื่อนร่วมงำน กำรใช้สื่อสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรเก็บข้อมูล กำรบันทึกระบบบัญชี กำร
รำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร กำรบริหำรและพัฒนำกำรควบคุมภำยในท ำ
ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ผู้บริหำรส่งเสริมด้ำน
ขวัญและก ำลังใจให้ผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่เกิดประสิทธิภำพ จึงพบว่ำไม่เกิดควำมเสี่ยง 
    ๑.๒.  สภาพแวดล้อมภายนอก 
             ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน ประชำชนให้ควำมสนใจในข้อมูลข่ำวสำร 
 

 
ผลการประเมิน 
     จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรควบคุมของกองช่ำง  
ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร สรุปได้ดังนี้    
     -  งำนก่อสร้ำง 
     -  งำนส ำรวจออกแบบและควบคุมอำคำร 
     -  งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
     - งำนผังเมือง 
     1.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  มีกำรก ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำง  
     2.  บุคลำกรของหน่วยงำนปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก    ธรร
มำภิบำลและน ำประกำศมำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรม  มำ
เป็นแนวทำงในกำรประพฤติและปฏิบัติตน  ท ำให้ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรประพฤติและปฏิบัติตนของ
ข้ำรำชกำรที่ไม่เหมำะสม 
     3.  ผู้บริหำร  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้มีโอกำส
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ  มีกำรก ำหนดบทลงโทษส ำหรับผู้
ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสมโดยพิจำรณำจำกมูลเหตุที่
เกิดขึ้นจริง 
     4.  บุคลำกรได้รับกำรพฒันำควำมรู้เกี่ยวข้องกับหน้ำที่โดย
เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ หลักสูตรตำ่งๆ ที่ตรงกบั
สำยงำน 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ ตำมวัตถุประสงค์ของกองช่ำง มีควำมเหมำะสม 
สอดคล้องกับภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยท ำให้กำรปฏิบัติงำน
ส ำเร็จลุล่วงตำมแผนงำน และงบประมำณที่วำงไว้ รวมถึง
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงพบว่ำไม่
เกิดควำมเสี่ยง 
    ๒ .๒   ตำมค ำสั่ งแบ่ งงำน พบว่ำยังมีข้ ำรำชกำรที่
รับผิดชอบงำนยังไม่ เพียงพอ  เช่น งำนก่อสร้ำง งำน
ออกแบบและควบคุมอำคำรและงำนผังเมือง โครงกำร
ก่อสร้ำงต่ำง ๆ มีจ ำนวนมำกท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่ทันเวลำ 
เกิดข้อผิดพลำดได้ 

 
   กองช่างมีจ านวนข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานตามโครงสรา้งของส่วนราชการ หน่วยงานได้  สรรหา
บุคลากรมาด ารงต าแหนง่แต่ยังครบและเพียงพอ 

 



-7- 
แบบ ปค.4 (ต่อ) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๓.  กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 งำนก่อสร้ำง 
              - จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำฝึกอบรมกำรใช้ ระบบ
สำรสนเทศฯ ด้ำนกำรส ำรวจและออกแบบงำนก่อสร้ำง 
          - เจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินงำนก่อสร้ำงให้เป็นระบบโดย จัด     
ล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรในกำรส ำรวจและ ออกแบบงำน
ก่อสร้ำง  
          - ด ำเนินกำรจัดสรรหำบุคลำกรในต ำแหน่ง วิศวกรโยธำ 
และนำยช่ำงโยธำ 
          - กำรประเมินรำคำค่ำก่อสร้ำงด ำเนินกำรอย่ำง รอบคอบ 
จัดท ำโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตำมล ำดับ       
      3.2 กำรบริหำรกิจกำรประปำ 
           - จัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำน 
          - ส่งเสริมและพัฒนำให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมและ
ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม 
          - หำแหล่งน้ ำผิวดินขนำดใหญ่  เพื่ อผลิตน้ ำประปำ 
เนื่องจำกประปำบำดำลมักจะขำดน้ ำในช่วงฤดูแล้ง 
     3.3 การซ่อมแซมดูแลไฟฟ้าสาธารณะ 
        - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน 
       - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมและ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
       - ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อย่างเคร่งครัดจาก
ผู้บังคับบัญชา 
       - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะตามวงรอบ 

 
- กิจกรรมกำรควบคุมของกองช่ ำง  มี กำรติ ดตำม 
ตรวจสอบที่ เหมำะสม เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย 
หนังสือสั่งกำร โดยมีกำรควบคุมดูแลจำกผู้อ ำนวยกำร 
กองช่ำง เพือ่ให้ควำมเสี่ยงที่พบมีกำรแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     น ำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต 
โทรทัศน์ โทรสำร ปรับปรุงค ำสั่ง กำรติดต่อประสำนงำนทั้ง
ภำยในภำยนอก เป็นเครื่องมือช่วยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

4.1 กิจกรรมกำรด้ำนออกแบบ และควบคุมงำนก่อสร้ำง 
ในงำนด้ำนกำรออกแบบประมำณรำคำก่อสร้ำงมีกำร

ส ำรวจข้อมูลรำคำกลำงวัสดุก่อสร้ำงในแต่ละเดือนโดยใช้ระบบ 
Internet ไปที่กระทรวงพำณิชย์ พำณิชย์จังหวัด และส ำรวจ
รำคำกลำงหน่วยงำนที่ใกล้เคียงที่มีกำรก่อสร้ำง 

4.2 กิจกรรมด้ำนกฎหมำยควบคุมอำคำร และกฎหมำย      
ขุดดิน-ถมดิน 
ติดตำมศึกษำข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกฎหมำยควบคุม

อำคำรและกฎหมำยขุดดิน -ถมดิน ที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ได้ข้อมูลรำยละเอียดที่เป็นปัจจุบัน โดยศึกษำจำกระบบ 
Internet หรือหนังสือค ำสั่ งเปลี่ยนแปลงข้อมูลรำยละเอียด
เก่ียวกับเนื้อหำของกฎหมำยโดยส่งหนังสือมำที่ส ำนักงำน 

 
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกองช่ำงองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ มีระดับกำรควบคุมภำยในที่ดี
พอสมควร เนื่องจำกได้น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน เชน่ 
    -  การน าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติ 
ราชการ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มปีระสิทธิภาพท าให้ 
สามารถรับข้อมูลข่าวสารไดท้ันเวลา สามารถ ตรวจสอบ
ได้จากระบบอินเตอร์เน็ต  
   -  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มี 
ในภารกิจหน้าที่ของกองช่าง ได้เป็นอย่างดี 
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แบบ ปค.4 (ต่อ) 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนกิจกำรประปำ 
ศึกษำหลักวิธีกำรเกี่ยวกับระบบประปำ และกำรซ่อมแซม 

ดูแลรักษำ ทำงหนังสือคู่มือที่ได้จำกกำรไปอบรมสัมมนำมำใช้
ประกอบในกำรปฏิบัติงำน 

 

๕.  การติดตามประเมินผล 
     5.1  ใช้แบบประเมินผลเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
     5.2  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำและ
ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ 

 
    จากการติดตามและประเมนิผล พบวา่ ยังมีจดุอ่อนใน   
กิจกรรมงานส ารวจ การออกแบบและการประมาณราคา 
กิจกรรมการบริหารกิจการประปา และกิจกรรมการ
ซ่อมแซมดูแลไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนั้น จงึต้องติดตาม
ประเมินผลเป็นประจ าทุกป ี

กองสวัสดิการสังคม 
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      ๑.๑.  สภาพแวดล้อมภายใน 
               บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีมีความสนใจ
และให้ความร่วมมือต่อการควบคุมภายในมีการประสานงาน
ระหว่างส่วนงานย่อย ผู้บริหารให้ความส าคัญในความซื่อสัตย์ มี
ศีลธรรม ยอมรับในความสามารถของเพื่อนร่วมงาน การใช้สื่อ
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลผู้
ได้รับการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส การบันทึกระบบสารสนเทศ
เบี้ยยังชีพ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การ
บริหารและพัฒนาการควบคุมภายในท าให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ผู้บริหารส่งเสริมด้านขวัญและก าลังใจให้ผลประโยชน์
ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดประสิทธิภาพ จึงพบว่าไม่
เกิดความเสี่ยง 
    ๑.๒.  สภาพแวดล้อมภายนอก 
             ระเบียบและหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ประชาชนให้ความสนใจในข้อมูลข่าวสารที่ ได้
ประชาสัมพันธ์ 

 
ผลการประเมิน 
     จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรควบคุมของกอง
สวัสดิกำรสังคม  ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร สรุป
ได้ดังนี้    
     -  งำนสังคมสงเครำะห์ และสวัสดิกำรสังคม 
     -  งำนพฒันำชุมชน 
     -  งำนส่งเสริมอำชีพและพฒันำสตร ี
     - งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
     1.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  มีกำรก ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำง  
     2.  บุคลำกรของหน่วยงำนปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก    
ธรรมำภิบำลและน ำประกำศมำตรฐำนคุณธรรมและ
จริยธรรม  มำเป็นแนวทำงในกำรประพฤติและปฏิบัติตน  
ท ำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรประพฤติ
และปฏิบัติตนของข้ำรำชกำรที่ไม่เหมำะสม 
     3.  ผู้บริหำร  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้มี
โอกำสพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถ  มีกำรก ำหนด
บทลงโทษส ำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสมโดย
พิจำรณำจำกมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง 
     4.  บุคลำกรได้รับกำรพฒันำควำมรู้เกี่ยวข้องกับ
หน้ำที่โดยเข้ำรบักำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ หลักสูตร
ต่ำงๆ ที่ตรงกบัสำยงำน 
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แบบ ปค.4 (ต่อ) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ ตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายท าให้งานส าเร็จลุลว่ง
ตามแผนงานและงบประมาณที่ วางไว้รวมถึงการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงพบว่าไม่เกิด
ความเสี่ยง 
     ๒.๒  ตามค าสั่งแบ่งงาน มีความเหมาะสม แบ่งงานตาม
ความถนัดและความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้
การปฏิบัติมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงพบว่าไม่
เกิดความเสี่ยง 

 
      การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมี
การติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 

๓.  กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 กิจกรรมกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยำยตัวอย่ำงยั่งยืน 
          - ให้กำรสนับสนุนเงินทุนมำกข้ึน 
          - ประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กำรผลิต 
         - ส่ ง เส ริ ม และพั ฒ น ำเจ้ ำหน้ ำที่ ใ ห้ มี ค วำม รู้
ควำมสำมำรถมำกข้ึนในกำรดูแลส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้กบั
กลุ่มอำชีพในพื้นที่ 
      3.2  กิจกรรมกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุ ผู้พิกำร และ
ผู้ป่วยเอดส ์
        - ตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รบัเบี้ยยังชีพ และผู้เสียชีวิต
จำกงำนทะเบียนรำษฎร์ 
        - สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน ผู้น ำชุมชน
และญำติในเร่ืองของกำรข้ึนทะเบียน กำรแจ้งกำรเสียชีวิต
และกำรย้ำยภูมลิ ำเนำ  
      - จัดอบรมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
เบี้ยยังชีพให้กับผูไ้ด้รับกำรสงเครำะห์ และผูน้ ำชุมชน 
     - ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรบักำรศึกษำอบรมและติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดจำกผูบ้ังคับบัญชำ 

 
 กิจกรรมกำรควบคุมของกองสวัสดิกำรสังคม มีกำรติดตำม 
ตรวจสอบที่เหมำะสม เปน็ไปตำมระเบียบกฎหมำย หนังสือ
สั่งกำร โดยมีกำรควบคุมดูแลจำกผู้อ ำนวยกำรกอง
สวัสดิกำรสงัคม เพื่อให้ควำมเสี่ยงที่พบมีกำรแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป   
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แบบ ปค.4 (ต่อ) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๔.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้
ทันทีทันใด 
    4.2 การประสานงานภายในและภายนอกของกอง
สวัสดิการสังคม 
          1) การติดต่อประสานงานภายในองค์กร สามารถ
ติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 
          2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ทางกองสวัสดิการสังคมก็สามารถติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ การติดประสานงาน
กับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด,
บ้านพักเด็กและครอบครัว,ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี 
เป็นต้น 
    4.3 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกองสวัสดิกำรสังคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ มีระดับกำรควบคุม
ภำยในที่ดีพอสมควร เนื่องจำกได้น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน เชน่ 
    -  การน าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติ 
ราชการ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มปีระสิทธิภาพท าให้ 
สามารถรับข้อมูลข่าวสารไดท้ันเวลา สามารถ ตรวจสอบได้
จากระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกัน ป้องกันการผิดผลาด
และซ้ าซ้อนได้เป็นอยา่งดี 
   -  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มี ใน
ภารกิจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม ได้เปน็อย่างด ี

๕.  การติดตามประเมินผล 
     5.1  ใช้แบบประเมินผลเป็นเครื่องมือในกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
     5.2  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
และผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ 
 

 
    จากการติดตามและประเมนิผล พบวา่ ยังมีจดุอ่อนใน      
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน และ
กิจกรรมการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ดังนั้น จงึต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 
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แบบ ปค.4 (ต่อ) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร
การศึกษางานพัฒนาการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางการศึกษา งานการศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ น  วัฒ นธรรม อันดี ของท้ องถิ่ น  งานกีฬ าและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษา โดยมี
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เป็นผู้บังคับบัญชา พนักงาน
และลูกจ้างรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกอง
การศึกษา มีหน้ าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน 
1.1 สภำพแวดล้อมที่เกิดจำกปจัจัยภำยใน คือ    
    - ตำมโครงสร้ำงอัตรำก ำลงัของกองกำรศึกษำฯ ยังขำด
บุคลำกรที่เปน็ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ 
1.2 สภำพแวดล้อมที่เกิดจำกปจัจัยภำยนอก คือ 
    - ปัญหำกำรเกิดโรคระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (โควิด -19)  
    - การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

 
ผลการประเมิน 
     จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรควบคุมของกอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำร สรุปได้ดังนี้    
     -  งำนบริหำรและสง่เสริมกำรศึกษำ 
     -  งำนศำสนำ วฒันธรรมและประเพณี 
     -  งำนกีฬำและนันทนำกำร 
     -  งำนศนูย์พัฒนำเด็กเล็ก 
     1.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  มีกำรก ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำง  
     2.  บุคลำกรของหน่วยงำนปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก    
ธรรมำภิบำลและน ำประกำศมำตรฐำนคุณธรรมและ
จริยธรรม  มำเป็นแนวทำงในกำรประพฤติและปฏิบัติตน  
ท ำให้ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรประพฤติและ
ปฏิบัติตนของข้ำรำชกำรที่ไม่เหมำะสม 
     3.  ผู้บริหำร  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้มี
โอกำสพัฒ นำควำมรู้  ควำมสำมำรถ  มีกำรก ำหนด
บทลงโทษส ำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสมโดย
พิจำรณำจำกมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง 
     4.  บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้เก่ียวข้องกับหน้ำที่
โดยเข้ำรับกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ หลักสูตรต่ำงๆ ที่
ตรงกับสำยงำน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ 
          -  ครูผู้ดูแลเด็กยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องกับงำน
กำรศึกษำปฐมวัย โดยเฉพำะกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ซึง่มคีวำมส ำคัญกบักำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
          -  ไม่มีบุคลำกรด้ำนนักวิชำกำรศึกษำ 
          - ขำดบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 
และพัสดุ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
      2.2 กิจกรรมกำรด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ วัฒนธรรม
และประเพณี 
         - ข้ อจ ำกั ดของระ เบี ยบ  กฎหมำยท ำ ให้กำร
ด ำเนินกำรท ำได้เพียงกำรส่งเสริมและสนับสนุน จึงขำด
แรงจูงใจที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน 
 

 
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามโครงสรา้ง
ของส่วนราชการ หน่วยงานได้สรรหาบุคลากรมาด ารง
ต าแหน่งแต่ยังครบและเพียงพอ 
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แบบ ปค.4 (ต่อ) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
       - กำรด ำเนินชีวิตของประชำชนมีกำรเปลีย่นแปลงไป
จำกสมัยก่อน ท ำให้ไม่มีเวลำในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ อบต.ด ำเนนิกำรโครงกำร 

 
 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ   
        - สรรหำบุคลำกรมำด ำรงต ำแหน่งตำมโครงสร้ำง
แผนอัตรำก ำลัง  
        - มอบหมำยกำรปฏิบัติงำนแทนในต ำแหน่งที่ว่ำง 
        - จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรม เพื่อให้เกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในข้อระเบียบกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
      3.2 กิจกรรมกำรป้องกันและควบคุมโรคระบำดใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
          - มีกำรแบ่งชั้นเรียนตำมช่วงวัยเพื่อลดกำรแออัด
และกำรเว้นระยะห่ำง 
         - มีกำรห้องในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ห้อง
รับประทำนอำหำร ห้องพยำบำล เป็นต้น 
          - มีกำรคัดกรองสุขภำพเด็กก่อนเข้ำห้องเรียน 
          - มีกำรท ำควำมสะอำดและฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อโรค
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
          - กำรให้ควำมรู้และค ำแนะน ำกับผู้ปกครองในกำร
เลี้ยงดูบุตรหลำนให้ปลอดภัยจำกโรคระบำด 

 
กิจกรรมกำรควบคุมของกองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม มีกำรติดตำม ตรวจสอบที่เหมำะสม เปน็ไปตำม
ระเบียบกฎหมำย หนังสือสัง่กำร โดยมีกำรควบคุมดูแลจำก
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เพือ่ให้ควำมเสี่ยงที่พบมีกำร
แก้ไขปรับปรุงต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 น ำระบบ Internet มำช่วยในกำรบริหำรและกำร
ปฏิบัติรำชกำร กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร ระเบียบ หนงัสือ     
สั่งกำร จึงสำมำรถปฏบิัติตำมระเบียบหนังสือสัง่กำรได้
ทันเวลำ 
       4.2 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ทางกองการศึกษาฯ ก็สามารถติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ การติดประสานงาน
กับ วดัต่าง ๆ โรงเรียนในเขตพื้นที่ ผู้น าชุมชน เป็นต้น 
      4.3 มีกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่งำนต่ำง ๆ ที่
เก่ียวข้องให้กับประชำชนได้ทรำบอย่ำงรวดเร็ว 
     4.4 .กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน
องค์กร สำมำรถติดต่อประสำนงำนกันได้อย่ำงดี 
 

 
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกองกำรศึกษำฯ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ มีระดับกำรควบคุม
ภำยในที่ดีพอสมควร เนื่องจำกได้น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน เชน่ 
    -  การน าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติ 
ราชการ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มปีระสิทธิภาพท าให้ 
สามารถรับข้อมูลข่าวสารไดท้ันเวลา สามารถ ตรวจสอบได้
จากระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกัน ป้องกันการผิดผลาด
และซ้ าซ้อนได้เป็นอยา่งดี 
   -  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มี ใน
ภารกิจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ ได้เป็นอยา่งดี 
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แบบ ปค.4 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๕.  การติดตามประเมินผล 
     5.1  ใช้แบบประเมินผลเป็นเครื่องมือในกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
     5.2  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
และผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ 
 

 
    จากการติดตามและประเมนิผล พบวา่ ยังมีจดุอ่อนใน      
กิจกรรมการบริหารงานการศึกษา กิจกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เนื่องจากเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนั้น 
จึงต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑.  สภาพแวดล้อมภายใน 
           บุคลำกรของหน่วยงำนมีทัศนคติที่ดีมีควำมสนใจ
และ ให้ ค วำม ร่ วม มื อต่ อ ก ำรค วบ คุ ม ภ ำย ใน มี ก ำร
ประสำนงำนระหว่ำงส่วนงำนย่อย ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ
ในควำมซื่อสัตย์ มีศีลธรรม ยอมรับในควำมสำมำรถของ
เพื่อนร่วมงำน กำรใช้สื่อสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรเก็บข้อมูล กำรบันทึกระบบบัญชี กำร
รำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร กำรบริหำรและพัฒนำกำรควบคุมภำยในท ำ
ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ผู้บริหำรส่งเสริมด้ำน
ขวัญและก ำลังใจให้ผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่เกิดประสิทธิภำพ จึงพบว่ำไม่เกิดควำมเสี่ยง 
    ๑.๒.  สภาพแวดล้อมภายนอก 
             ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน ประชำชนให้ควำมสนใจในข้อมูลข่ำวสำร 
 
      

 
ผลการประเมิน 
     จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรควบคุมของกอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำร สรุปได้ดังนี้    
     -  งำนอนำมัยและส่งเสริมสขุภำพ 
     -  งำนบริกำรสำธำรณสุข 
     -  งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
     -  งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ  มีกำรก ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำง  
     2. บุคลำกรของหน่วยงำนปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก      
ธรรมำภิบำลและน ำประกำศมำตรฐำนคุณธรรมและ
จริยธรรม  มำเป็นแนวทำงในกำรประพฤติและปฏิบัติตน  
ท ำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับกำรประพฤติและ
ปฏิบัติตนของข้ำรำชกำรที่ไม่เหมำะสม 
     3.  ผู้บริหำร  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้มี
โอกำสพัฒ นำควำมรู้  ควำมสำมำรถ  มีกำรก ำหนด
บทลงโทษส ำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสมโดย
พิจำรณำจำกมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง 
     4.  บุคลำกรได้รับกำรพฒันำควำมรู้เกี่ยวข้องกับหน้ำที่
โดยเข้ำรับกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ หลักสตูรต่ำงๆ ที่
ตรงกับสำยงำน 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ ตำมวัตถุประสงค์ของกองสำธำรณ สุขและ
สิ่งแวดล้อม มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยท ำให้กำรปฏิบัติงำนส ำเร็จลุล่วงตำมแผนงำน 
และงบประมำณที่วำงไว้ รวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงพบว่ำไม่เกิดควำมเสี่ยง 
    ๒.๒  ตำมค ำสั่งแบง่งำน พบว่ำยังไม่มีขำ้รำชกำรที่
รับผิดชอบงำนโดยตรง อำศัยกำรมอบหมำยกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่ทนัเวลำ และอำจเกิด
ข้อผิดพลำดได ้

 
  กองสาธารณสุขฯ ไม่มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการ
ปฏิบัติงานที่มีความช านาญเฉพาะต าแหน่ง หน่วยงานได้  
สรรหาบุคลากรมาด ารงต าแหน่งแต่ยังไม่ครบและเพียงพอ 
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แบบ ปค.4 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
  3.1. งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
         - มีกำรบริหำรงำนตำมข้อบั งคับและระเบียบ 
กฎหมำย 
         - มี ก ำรจั ดท ำแผน งำน โครงกำรและจั ดสรร
งบประมำณที่ครอบคลุมปัญหำสุขภำพของประชำชน          
   3.2  งำนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
        - จัดหำรถเก็บขนขยะมูลฝอยและเจ้ำหน้ำที่ในกำร
บริกำรจัดเก็บขยะอย่ำงเพียงพอ 
       - รณรงค์ประชำมสัมพันธ์ให้ประชำชนมีกำรลด
ปริมำณขยะและคัดแยกขยะตำมหลัก 3 RS 
   3.3 งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคพิษสุนัขบ้ำ 
        - .ส ำรวจกำรขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมพื้นที่
มำกยิ่งข้ึน 
       - รณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรู้ถึงสำเหตุของกำร
แพร่ระบำดของโรคและท ำควำมเข้ำใจถึงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรค 
       - กำรออกบริกำรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำครบทุกหมู่บ้ำน 

 
กิจกรรมกำรควบคุมของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม    
มีกำรติดตำม ตรวจสอบที่เหมำะสม เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำย หนังสือสั่งกำร โดยมีกำรควบคุมดูแลจำก
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ เพื่อให้ควำมเสี่ยงที่พบมีกำร
แก้ไขปรับปรุงต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 น ำระบบ Internet มำช่วยในกำรบริหำรและกำร
ปฏิบัติรำชกำร กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร ระเบียบ หนงัสือ     
สั่งกำร จึงสำมำรถปฏบิัติตำมระเบียบหนังสือสัง่กำรได้
ทันเวลำ 
       4.2 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ทางกองการสาธารณสุขฯ ก็สามารถติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ การติดประสานงาน
กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล สาธารณสุข
อ าเภอ สาธารณสุขจังหวัด ผู้น าชุมชน เป็นต้น 
      4.3 มีกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่งำนต่ำง ๆ ที่
เก่ียวข้องให้กับประชำชนได้ทรำบอย่ำงรวดเร็ว 
     4.4 .กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน
องค์กร สำมำรถติดต่อประสำนงำนกันได้อย่ำงดี 

 
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ มีระดับกำร
ควบคุมภำยในที่ดพีอสมควร เนื่องจำกได้น ำเทคโนโลยีเข้ำ
มำใช้ในกำรปฏบิัติงำน เชน่ 
    -  การน าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติ 
ราชการ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มปีระสิทธิภาพท าให้ 
สามารถรับข้อมูลข่าวสารไดท้ันเวลา สามารถ ตรวจสอบได้
จากระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกัน ป้องกันการผิดผลาด
และซ้ าซ้อนได้เป็นอยา่งดี 
   -  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มี ใน
ภารกิจหน้าที่ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม ได้เป็น
อย่างด ี

๕.  การติดตามประเมินผล 
     5.1  ใช้แบบประเมินผลเป็นเครื่องมือในกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
     5.2  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
และผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ 

 
      จำกกำรติดตำมและประเมนิผล พบว่ำ ยังมีจุดอ่อนใน      
กิจกรรมกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ-19 (COVID-
19) และกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย เนื่องจำก
เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
ดังนั้น จงึต้องติดตำมประเมินผลเป็นประจ ำทุกปี 
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การประเมินผลโดยรวม  
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ มีโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในครบ ๕ องค์ประกอบของกำรควบคุม
ภำยในหรือกำรควบคุมเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด มีกำรควบคุมที่เพียงพอและ 
มีประสิทธิภำพตำมสมควร อย่ำงไรก็ตำมยังมีกิจกรรมที่ ต้องปรับปรุงกำรควบคุม จ ำนวน  18 กิจกรรม                       
โดยตำมรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.5) 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่)..................................................... 
                (นำยกษชพัฒน์  ธนดิฐภักดีพงศ์) 
     ต ำแหน่ง    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่ 
                                                                     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเรือ 
                     วันที่   17  เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕64      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


