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แบบ ปค. 4 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 

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

 
 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ๑.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
บุคลากรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังคงไม่เพียงพอ 
ในการปฏิบัตงิาน   
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
ประชาชนในพื้นทีส่่วนใหญ่ท าไร่อ้อยเสี่ยงตอ่การเกิด
อัคคีภัยในพื้นที่ได้ง่าย 
    1.๒ งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ 
ไข้เลือดออกยงัคงมอียู่อย่างต่อเนื่อง และประชาชนยัง
ขาดการควบคุมและป้อง กันโรคไข้เลอืดออกที่ถกูต้อง 
    1.3 งานการจัดท าแผนพัฒนา 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
แผนงานโครงการมีจ านวนมากจนเกินไปแต่งบประมาณมี
ไม่เพียงพอต่อการจัดท าโครงการ 
    1.4 งานสารบรรณ 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การ
ลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ค าสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของ
เรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระ
บช่ือเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท า
ให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออาจเกิดความ
ล่าช้าในการสืบค้น 
   1.5 งานการจัดท าการโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไข
งบประมาณ 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภทไม่เพียงพอและโอน
ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ 
   1.6 งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกทั่วไปที่มีสิทธิในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

ผลการประเมิน 
ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง  คือ 
1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากบุคลากรและ
เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือมีไม่เพียงพอ 
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ท าไร่อ้อยเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ได้ง่าย 
2  งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากยังพบผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อยู่ในทุกช่วง และการ
แพร่ระบาดของโรคยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
3  งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากแผนงาน
โครงการที่คณะผู้บริหารหรอืประชาชนเสนอมามีเปน็
จ านวนมากที่ จ า เป็ นต้ อ งท า  และการจั ดท า
รายละเอียดโครงการ และการประมาณราคายังไม่
ชัดเจน 
4  งานสารบรรณ 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากการลงเลข
หนังสือรับ-ส่ง ค าสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของ
เรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้
ระบช่ือเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการ
กลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือ
อาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
5  งานการจัดท าการโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไข
งบประมาณ 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากมีการโอน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปีเนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภท ไม่เพียงพอ
และโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่กรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ 
6  งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากกระบวนการ
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   1.7 งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เป็น
กา ร ท า ข้ อ ตกล ง ในก า ร ป ฏิบั ติ ร า ชก า ร ร ะห ว่ า ง
ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับการประเมิน
กับผู้ประเมิน หากแนวทางการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกัน
ก็จะเกิดปัญหาในการยอมรับผลการประเมิน 
  1.8 งานนิติการ 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาด
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสั่งการต่างๆ 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
   2.1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อถึงฤดูกาลเก็บผลผลิตของ
ราษฎรต้องมีการเฝ้าระวังเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง 
   2.2  งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
- ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อยู่ในทุกช่วง 
- การแพร่ระบาดของโรคยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
   2.3  งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีเป็นจ านวน
มาก แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจนัทร์ไม่มี
งบประมาณที่เพียงพอต่อการน าแผนงานโครงการต่างๆ 
มาจัดท าได้ทั้งหมด การจัดท ารายละเอียดของโครงการยัง
ไม่ชัดเจนเพียงพอ 
   2.4  งานสารบรรณ 
- เป็นความเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือ-รับ ค าสั่งและ
ประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือ ที่
สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุช่ือเรื่องและไม่น าส าเนา คู่
ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร
หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
  2.5  งานการจัดท าการโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไข
งบประมาณ 
- มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง 
- แต่ ล ะกอง /ส านั ก  ที่ ขอโอนแก้ ไข เปลี่ ยนแปลง
งบประมาณส่งเอกสารล่าช้า 
  2.6  งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
- การร้องเรียน 
  2.7  งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 

สรรหาในข้ันตอนสอบหลักฐาน/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัด ยัง
ไม่ชัดเจน 
7  งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากความเข้าใจใน
ระบบการเมิน ตัวช้ีวัด หลักฐาน เอกสาร ประกอบ
ต่างๆ ยังไม่ชัดเจน 
8  งานนิติการ 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ ป ฏิบัติ ง านยั ง ขาดความรู้ ความ เ ข้ า ใจ  และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติการ 
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ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
- การไม่ยอมรับผลการประเมิน 
  2.8  งานนิติการ 
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้  ความเข้าใจทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
   3.1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานและจัดฝึกอบรม
บุคลากรในการช่วยเหลืองานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
   3.2  งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตส านึก
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกให้กับ
ประชาชน 
- สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของ
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง
เบื้องต้น 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
   3.3  งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดท าแผน น าแผนงานโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนมาจัดท าโครงการเป็นอันดับต้นๆ 
- ของบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
   3.4  งานสารบรรณ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบ้ติงานด้านธุรการ ติดตามและน าหนังสือ
จากผู้รับผิดชอบงานนั้นมาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง 
  3.5  งานการจัดท าการโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไข
งบประมาณ 
- วางแผนเสนอโครงการแต่ละส่วนควรเป็นโครงการที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาและระเบียบหนังสอืสัง่การสมดลุ
และเพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดปี 
- ให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดท างบประมาณ
เพื่อให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
- ตั้งงบประมาณเพื่อให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
- ตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
งบประมาณส่งเอกสารล่าช้า 
  3.6  งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
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- พัฒนาวิธีการทดสอบให้เป็นผลที่ประจักษ์ 
  3.7  งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
- อบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน 
  3.8  งานนิติการ 
- ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายต าแหน่งนิติกรเพื่อให้มี
เจ้าหน้าที่มาท างานด้านนิติการโดยตรง 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและ
การปฏิบัติราชการท าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
ได้แก่  ระเบียบ  กฎหมาย ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน  มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อ
ขอรับความช่วยเหลือและขอความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารหนังสือผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและติดตามหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
   ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง  ใช้แบบสอบถาม  แบบรายงานเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และมีการรายงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบถึงการปฏิบัติงาน
อย่างตอ่เนื่อง 
 
 

สรุปผลการประเมิน 

  จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ 
ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  
  1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังคงไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน และ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนในพื้นที่ส่วน
ใหญ่ท าไร่อ้อยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ได้ง่าย 
     ๒ งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ ไข้เลอืดออกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
ประชาชนยังขาดการควบคุมและป้อง กันโรคไข้เลือดออกทีถู่กต้อง 
     3 งานการจัดท าแผนพัฒนา 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ แผนงานโครงการมีจ านวนมากจนเกินไปแต่
งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการจัดท าโครงการ 
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     4 งานสารบรรณ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ค าสั่งและประกาศ บาง
เรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบช่ือเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับ
ธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
    5 งานการจัดท าการโอนและเปลี่ยนแปลงแกไ้ขงบประมาณ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภทไม่เพียงพอ
และโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ 
    6 งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกทั่วไปที่มีสิทธิ
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 7 งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เป็นการท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บงัคับบัญชา หรือผู้รับการประเมินกับผู้ประเมิน หากแนวทางการปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง
กันก็จะเกิดปัญหาในการยอมรับผลการประเมิน 
   8 งานนิติการ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ 
 

ผลการประเมิน    
 การติดตามประเมินการควบคุม มีความเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเท่าที่ควร   

ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป 
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