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แบบ ปค. 4 
 

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  1.1 งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซ่ึงมี ผอ.กองการ ศึกษาฯ ซึ่งเป็นข้าราชการ 
ปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯและดูแลงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง 
  1.2 งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ  
สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน 
ห้องน้ าห้องส้วมมีจ านวนไม่ เพียงพอและไม่ ได้
มาตรฐาน ที่แปรงฟันส าหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอ
และ ไม่มีรั้วรอบขอบชิด 
1.3 งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี 
-เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง
ลดน้อยลง 
  

๒. การประเมินความเสี่ยง 
   2.1 งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร 
- ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ซึ่งมีผอ.กองการศึกษาฯซึ่งเป็น
ข้าราชการ ปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ และดูแล
งานในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ทั้ง 4 แห่ง 
  2.2 งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
- ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ  
- สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน 
- ห้องน้ าห้องส้วมมีจ านวนไม่ เพียงพอและไม่ได้
มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 
ที่ต้องจัดการบรหิารความเสี่ยง คือ 
1.งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร    
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากขาดอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แต่ได้มีการการสรร
หาบุคลา กรเพื่อบรรจุและแต่งตั้ งตามต าแหน่ง
รวมทั้งปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 
2.งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากไม่มีอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ สนามเด็กเล่น 
เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน  ห้องน้ าห้องส้วม
และสถานที่แปรงฟัน  แต่ได้มีการตั้งงบประมาณ
ส าหรับพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชนทราบเพื่อการสนับสนุน
ให้มีโครงการพัฒนาด้านต่างๆ  และท าเอกสาร
เผยแพร่ให้ความรู้ผู้ปกครองและประชาชนเกี่ยว กับ
บทบาทและหน้า ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม จ านวนเด็กนกัเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็แต่ละแห่งลดน้อยลง   แต่ได้มี
การแจง้ให้ครหูรอืบุคลากรออก ส ารวจเด็กในพื้นที่ที่
มีอายุครบเกณฑ์ให้เข้ามาสมัครเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 
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- ที่แปรงฟันส าหรบัเด็กมีสดัส่วนไม่เพียงพอกับจ านวน
เด็ก 
- ไม่มีรั้วรอบขอบชิด 
  2.3 งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี 
- จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเลก็แต่ละแห่ง
ลดน้อยลง 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
  3.1 งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร 
  - มีค าสั่งแบ่งงานภายในส่วนราชการกองการศึกษา
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าที่แต่ละคนให้
ชัดเจน 
  3.2 งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
- ปฏิบัติตามระเบียบและหนงัสือสั่งการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี 
-แจ้งให้ครูหรือบุคลากรออกส ารวจเด็กในพื้นที่ที่มีอายุ
ครบเกณฑ์ให้เข้ามาสมัครเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการ
บริหารและปฏิบัติราชการ โดยสามารถค้นหาระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ภารกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้วย 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
   ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง  ใช้แบบสอบถาม  
แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและมีการรายงานต่อปลัด
องค์การงบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบถึงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลการประเมิน 

 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 3  กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนด  
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  
  1. งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร    
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ซึ่งมี ผอ.กองการ ศึกษาฯ ซึ่งเป็นข้าราชการ ปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯและดูแลงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง 
  2. งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ 
สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐานห้องน้ าห้องส้วมมีจ านวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน ที่แปรง
ฟันส าหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอและ ไม่มีรั้วรอบขอบชิด 
  3. งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี    
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละ
แห่งลดน้อยลง 
  

ผลการประเมิน    
การติดตามประเมินการควบคุม มีความเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเท่าที่ควร   ซึ่งต้อง

ติดตามประเมินผลต่อไป 
 
 
           (ลายมือช่ือ)....................................................                                          
                               ( นางวิลาวัลย์  ทองลิ่ม ) 
                            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
                              วันที่  12 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 


