
แบบ ปค.4

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ส านักงานปลัด ผลการประเมิน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ส ำนักงำนปลัดมีกำรวิเครำะห์ประเมินกำรควบคุมภำยในตำม
สภาพแวดล้อมภายใน ภำรกิจ จ ำนวน 8 งำน คือ
1.1 งานด้านสารบัญ เอกสำรมีจ ำนวนมำก แต่มีตู้ใส่เอกสำร 1. งำนบริหำรท่ัวไป 
       ไม่เพียงพอ สถำนท่ีแคบไม่สำมำรถขยำยได้ 2. งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
1.2 งานด้านงบประมาณ มีกำรโอนงบประมำณบ่อยคร้ัง 3. งำนกฎหมำยและคดี
      จำกไม่มีกำรวำงแผนท่ีแน่นอน เน่ืองจำกกำรจัดงบ 4. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
      ประมำณไม่เหมำะสม 5. งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอุปกรณ์ไม่ 6. งำนบริหำรงำนบุคคล
      เพียงพอต่อกำรใช้งำน และท่ีมีอยู่ก็ช ำรุดเสียหำย 7. งำนสำธำรณสุข
1.4 งานส่งเสริมการท่องเท่ียว สถำนท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติ 8. งำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
      ยังไม่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว และยัง จำกกำรวิเครำะห์ประเมินผลควบคุมภำยในตำม
      ไม่มีกำรจัดท ำแผนกำรท่องเท่ียวประจ ำต ำบลอย่ำงเป็น หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
      รูปธรรมเพ่ือใช้วำงแผนและพัฒนำกำรท่องเท่ียวต่อไป ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561
2. การประเมินความเส่ียง พบว่ำ  มีจุดอ่อนหรือควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน จ ำนวน 4 กิจกรรม
2.1.กิจกรรมด้านงานสารบัญ เอกสำรอำจะสูญหำยเน่ืองจำก ท่ีต้องจัดท ำแผนกำรปรับปรุงต่อไป คือ
      ไม่มีตู้ใส่เอกสำรท่ีเพียงพอและเอกสำรบำงส่วนได้รับควำม 1. กิจกรรมด้านงานสารบัญ
      เสียหำยเน่ืองจำกกำลเวลำสภำพสถำนท่ี     - เอกสำรมีจ ำนวนมำก ไม่มีกำรท ำลำยเอกสำรเก่ำ
2.2 กิจกรรมด้านงบประมาณ     - ไม่มีตู้เอกสำรเพียงพอต่อกำรจัดเก็บเอกสำร
     - จำกท่ีมีกำรโอนและแก้ไขงบประมำณบ่อยคร้ัง สะท้อน     - สถำนท่ีแคบ ไม่สำมำรถขยำยห้องได้
       ให้เห็นถึงกำรบริหำรและกำรวำงแผนงบประมำณท่ีไม่     - สถำนท่ีท่ีใช้จัดเก็บเอกสำรยังไม่มีกำรด ำเนินกำรท่ีเป็น
       เหมำะสม       สัดส่วนและจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน
2.3 กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. กิจกรรมด้านงบประมาณ
    - ไม่มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน และท่ีมีอยู่ก็ช ำรุด     - กำรโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมำณบ่อยคร้ัง
      เสียหำย ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำร       โดยไม่มีกำรวำงแผนท่ีแน่นอนเน่ืองจำกจัดงบประมำณไม่
      กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน       เหมำะสม 
    - ไม่มีกำรจัดฝึกอบรมทบทวบให้ควำมรู้แก่อำสำสมัคร 3. กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส่งผลให้ อปพร.หรือผู้     - ไม่มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน และท่ีมีอยู่ก็ช ำรุด
      ท่ีเก่ียวข้องไม่ได้รับควำมรู้ใหม่ๆ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ       เสียหำย 
      ประชำชนชน     - ไม่มีกำรจัดฝึกอบรมทบทวบให้ควำมรู้แก่อำสำสมัคร

      ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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2.4 กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 4. กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว
     - แหล่งท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติท่ียังไม่ได้รับกำรพัฒนำ     - ไม่มีแผนพัฒนำกำรท่องเท่ียวท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีก ำหนด 
       เท่ำท่ีควรอำจส่งผลกระทบต่อกำรท่องเท่ียวภำยในต ำบล       เป้ำหมำยไว้ชัดเจนในกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว มีเพียง
     - กำรท่ีไม่มีแผนพัฒนำท่องเท่ียวประจ ำต ำบลท่ีเป็นรูปธรรม       แผนพัฒนำท้องถ่ินท่ีก ำหนดเฉพำะช่ือโครงกำรท่ีจะพัฒนำ
       อำจจะท ำกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวล่ำช้ำ เน่ืองจำกไม่มี       แหล่งท่องเท่ียวไว้คร่ำวๆ เท่ำน้ัน
       เป้ำหมำยในกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว     - ไม่มีกำรรวบรวมแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในต ำบล เช่น
3. กิจกรรมควบคุม     - ไม่มีกำรจัดท ำสถิตินักท่องเท่ียวท่ีเข้ำมำในพ้ืนท่ีต ำบล
3.1 กิจกรรมด้านงานสารบัญ       โนนตำล
    - มีกำรจัดสถำนเก็บเอกสำร โดยให้ส ำรวจตู้เอกสำรมีน ำ     - กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวภำยในต ำบลโนนตำล มีเพียง
      ส่ิงของท่ีไม่จ ำเป็นหรือไม่ใช้งำนแล้วให้เอำออกและน ำ       เฉพำะบำงจุด ยังไม่มีกำรส่งเสริมในจุดย่อย
      เอกสำรเข้ำไปจัดเก็บให้เรียบร้อย ส่วนท่ีเหลือท่ีใส่ไม่พอ
      ก็น ำมำรวมกันไว้เป็นหมวดหมู่น ำใส่ในลังกระดำษและ ข้อสรุป
      ยกเก็บข้ึนช้ันวำงของเพ่ือป้องกันควำมช้ืนจำกพ้ืนห้อง จำกกำรประเมินพบว่ำ กิจกรรมในภำรกิจท้ัง 4 กิจกรรม
3.2 กิจกรรมด้านงบประมาณ มีควำมเส่ียงท่ียังต้องด ำเนินกำรติดตำมต่อไป
    - ควบคุมกำรโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมำณ
      โดยมีกำรวำงแผนท่ีแน่นอนและเหมำะสม
    - มีกำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรหรือมีกำรจัดท ำเอกสำร
      หลักฐำนและสำมำรถช้ีแจงท่ีมำของรำยกำร/วงเงิน
      งบประมำณ
3.3 กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - มีกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ท่ีช ำรุดให้สำมำรถพร้อมใช้งำนเม่ือ
      มีเหตุฉุกเฉิน 
    - ให้มีกำจัดซ้ือจัดจ้ำงเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้
      เก่ียวกับงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
3.4 กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว
    - มีกำรเสนอโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์/แหล่งท่องเท่ียว
      ในเขตต ำบลโนนตำลเข้ำไว้ในแผนพัฒนำต ำบล
    - แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องจัดท ำแผนพัฒนำกำรท่องเท่ียว
      ของต ำบลโนนตำล เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
      ให้ชัดเจนต่อไป
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4. สารสนเทศและการส่ือสาร
    - ได้มีกำรน ำระบบสำระสนเทศเข้ำมำใช้ในส ำนักงำนเพ่ือ
      ให้กำรท ำงำนรวดเร็วย่ิงข้ึนท้ังระบบ เช่น Wifi, Fackbook 
      Line  โทรศัพท์  หอกระจำยข่ำว อบต.ประจ ำทุกหมู่บ้ำน
      มีกำรประชุม อบรมให้ควำมรู้และติดต่อประสำนงำน
      กับหน่วยงำนอ่ืนท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร
5. การติดตามประเมินผล
   - กิจกรรมด้านงานสารบัญ มีกำรติดตำมประเมินผลจำก
     ทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่ง และมีกำรติดตำมกำร
     กำรรำยงำนผลข้อมูลของส่วนต่ำงๆ จำกหัวหน้ำงำน
   - กิจกรรมด้านงบประมาณ จัดต้ังงบประมำณรำยจ่ำย
     ประจ ำปีให้เพียงพอกับรำยจ่ำยและให้แบบติดตำมกำร
     ใช้จ่ำยงบประมำณรำยงำนทุกไตรมำส
   - กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีกำร
     ติดตำมประเมินผลจำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงว่ำได้จัดหำวัสดุ
     อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้เก่ียวเน่ืองกับงำนป้องกันเพียงพอ
     ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ี มีกำรติดตำมเร่ืองกำรจัดฝึกอบรมให้
     ควำมรู้แก่บุคลำกร โดยกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน
     และต้ังงบประมำณไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
     ประจ ำปี
   - กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว มีกำรจัดท ำแผนฝึกอบรมให้
     ควำมรู้เก่ียวกับกำรท่องเท่ียวภำยในต ำบล มีกำรบัญญัติ
     เก่ียวกับเร่ืองกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวโดยให้มีกำร
     ปรับปรุงภูมิทัศน์สถำนท่ีหรือสวนสำธำรณะ แหล่งน้ ำ
     สำธำรณะภำยในต ำบลไว้ในในแผนพัฒนำท้องถ่ิน โดยมี
     กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนให้คณะกรรมกำรติดตำม
     แผนและเสนอผลกำรรำยงำนแผนให้ผู้บริหำรทรำบต่อไป
กองคลัง กองคลังได้วิเครำะห์ประเมินผลกำรควบคุมภำยในท่ีปรำกฎ
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ตำมโครงสร้ำงองค์กรตำมค ำส่ังแบ่งงำนและกำรมอบหมำย
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1.1 การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ หน้ำท่ีภำยในกองคลังซ่ึงมีภำรกิจ 3 งำน คือ
      - ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพภำยนอก เน่ืองจำกประชำชน 1. งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้
ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองของกำรประเมินภำษี กำรช ำระ 2. งำนกำรเงินและบัญชี
ภำษีและประชำชนบำงส่วนมีกำรช ำระภำษี 3. งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ล่ำช้ำไม่ตรงตำมก ำหนด กองคลัง ได้วิเครำะห์ประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน
      - ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในในส่วนของงำน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยมำตรฐำนและ
แผนท่ีภำษี ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วนเน่ืองจำกอยู่ในระหว่ำง หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พ.ศ.2561 พบว่ำมีจุดอ่อนหรือควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
     - ไม่มีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเป็นพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน  3 กิจกรรมท่ีต้องจัดท ำแผนกำรปรับปรุงต่อไป คือ
1.2 งานการเงินและบัญชี งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ งำนกำรเงินและบัญชี และงำน
    - ควำมเส่ียงเกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในเจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ผู้เบิกมีควำมรู้ไม่เพียงพอในกำรจัดท ำฎีกำผ่ำนระบบบัญชี 1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
คอมพิวเตอร์ฯ (e-LAAS)     1.1 งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ มีควำมเส่ียงเก่ียวกับระบบ
     - มีกำรปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) อยู่เร่ือยๆ กำรจัดเก็บภำษี ซ่ึงในส่วนของแผนท่ีภำษียังไม่ครอบคลุมและ
1.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ครบถ้วนซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงระบบและกำรให้ควำมรู้
     - ควำมเส่ียงเกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยใน ไม่มีเจ้ำหน้ำท่ี กับประชำชนยังไม่ครอบคลุม
พัสดุท่ีเป็นพนักงำนส่วนต ำบล 2. งานการเงินและบัญชี
     - กฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรมีกำรเปล่ียนแปลงบ่อย     2.1 หน่วยงำนผู้เบิกยังมีควำมรู้ไม่เพียงพอในกำรจัดท ำฎีกำ
2. การประเมินความเส่ียง ผ่ำนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ (e-LAAS)
2.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     2.2 มีกำรปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ (e-LAAS) 
     - ผู้ช ำระภำษีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจยังไม่ครอบคลุม อยู่เร่ือยๆ
     - ขำดบุคลำกรท่ีเป็นพนักงำนส่วนต ำบล 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.2 งานการเงินและบัญชี     3.1 ไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุท่ีเป็นพนักงำนส่วนต ำบลโดยตรง
     - หน่วยงำนผู้เบิกยังมีควำมรู้ไม่เพียงพอในกำรจัดท ำฎีกำผ่ำน เม่ือเทียบกับปริมำณงำนท่ีมีเป็นจ ำนวนมำก
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ (e-LAAS)     3.2 กฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรมีกำรเปล่ียนแปลงบ่อย
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำรประเมินควำมเส่ียงอยู่ในระดับท่ีเหมำะสม ครอบคลุม
     - กฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรมีกำรเปล่ียนแปลงบ่อย ทุกด้ำนมำกข้ึน ท้ังน้ี ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกส่วนในกำร
     - ขำดบุคลำกรท่ีเป็นพนักงำนส่วนต ำบล ปฏิบัติตำมระเบียบฯ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

3. กิจกรรมควบคุม     กิจกรรมกำรควบคุมของกองคลัง มีกำรติดตำมตรวจสอบท่ี
3.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เหมำะสมเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หนังสือส่ังกำรโดยมี
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     - มีกำรจัดท ำโครงกำรจัดเก็บภำษีเคล่ือนท่ี กำรควบคุมดูแลจำกผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เพ่ือให้ควำมเส่ียงท่ีมี
     - ท ำกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์ให้เป็น ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ปัจจุบัน สรุปผลการประเมิน
     - ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันจำกกรมส่งเสริมกำรปกครอง จำกกำรติดตำมประเมินผล พบว่ำ กิจกรรมงำนพัฒนำและ
ท้องถ่ิน/รับโอนย้ำย จัดเก็บรำยได้ งำนกำรเงินและบัญชี และงำนทะเบียนทรัพย์สิน
     - ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ และพัสดุยังมีควำมเส่ียง ดังน้ัน จึงมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ
3.2 งานการเงินและบัญชี และมีกำรประเมินผลเป็นประจ ำทุกปี
     - ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้
     - ศึกษำจำกเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
http://km.laas.go.th/laaskm2020 เพ่ือศึกษำกำร
เปล่ียนแปลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ (e-LAAS) เป็นแนว
ทำงในกำรปฏิบัติงำนบนระบบฯ (e-LAAS)
3.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
     - ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันจำกกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน/รับโอนย้ำย
     - ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้
4. สารสนเทศและการส่ือสาร
       ได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในส ำนักงำนเพ่ือ
ให้กำรท ำงำนรวดเร็วย่ิงข้ึนท้ังระบบ เช่น Wifi, Fackbook 
Line  โทรศัพท์ หอกระจำยข่ำว อบต.ประจ ำทุกหมู่บ้ำน
กำรประชุม อบรมให้ควำมรู้และติดต่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนอ่ืนท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร มำเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในกำรบริหำรควำมเส่ียง ดังน้ี
     - น ำระบบอินเตอร์เน็ต มำช่วยในกำรบริหำรและปฏิบัติงำน
      - จัดท ำระบบข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้กับ
ประชำชนและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทรำบ
     - กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก เช่น
เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลใกล้เคียง ท้องถ่ินอ ำเภอ ท้องถ่ินจังหวัด ส ำนักงำนท่ีดิน
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆรวมท้ังผู้ช ำระภำษี
      - กำรติดต่อประสำนงำนทำงโทรศัพท์และโทรสำรท ำให้

http://km.laas.go.th/laaskm2020 เพื่อศึกษาการ
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กำรติดต่อประสำนงำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์
      - มีกำรรวบรวมข้อมูลกฎหมำย ระเบียบ รวมถึงแนวทำง
กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ แจ้งให้พนักงำนทรำบหรือใช้เป็นแนวทำง
ปฏิบัติงำน
5. การติดตามประเมินผล
     - มีกำรก ำหนดกำรติดตำมกำรประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บังคับบัญชำทรำบอย่ำง
ต่อเน่ือง
     - ตรวจสอบข้อบกพร่องต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละงำน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรควบคุมต่อไป
กองช่าง กองช่าง
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้วิเครำะห์ประเมินผลกำรควบคุมภำยในท่ีปรำกฎตำม
1.1 กิจกรรมด้ำนออกแบบและควบคุมอำคำร โครงสร้ำงภำยในขององค์กรตำมค ำส่ังแบ่งงำนและมอบหมำย
1.1.1  เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยใน หน้ำท่ีภำยในกองช่ำง ซ่ึงมีภำรกิจ 5 งำน คือ
กำรเขียนแบบเป็นภำรกิจส ำคัญท่ีต้องด ำเนินกำรควบคู่ไปกับ 1. งำนก่อสร้ำง
กำรประมำณกำรรำคำก่อสร้ำงเป็นส่ิงส ำคัญท่ีต้องด ำเนินกำร 2. งำนออกแบบและควบคุมอำคำร
อย่ำงรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภำพในปัจจุบันในกำรด ำเนิน 3. งำนประสำนสำธำรณูปโภค
กำรดังกล่ำวล่ำช้ำ อันเน่ืองมำจำกมีเจ้ำหน้ำท่ีไม่เพียงพอ 4. งำนธุรกำร
    - เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนไม่มีเวลำศึกษำ ระเบียบ กฎหมำย 5. งำนถ่ำยโอนธุรกิจพลังงำน
ควำมรู้ในปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน จึงท ำให้ไม่มี จำกกำรวิเครำะห์ประเมินผลควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์
ควำมรู้ในระเบียบและกฎหมำยท่ีเป็นปัจจุบัน กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
1.1.2 เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก กำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561
กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร กำรบังคับใช้กฎหมำยในกำร พบว่ำ  มีจุดอ่อนหรือควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน จ ำนวน 2 กิจกรรม
ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ประชำชนไม่เข้ำใจกฎหมำย ท่ีต้องจัดท ำแผนกำรปรับปรุงต่อไป คือ
    - กรณีท่ีดินไม่มีเอกสำรสิทธิผู้อยู่อำศัยไม่ได้ด ำเนินกำรขอ 1.1 กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 
อนุญำตก่อสร้ำงท ำให้เกิดปัญหำต่อผู้อยู่ อำศัย จึงไม่สำมำรถ      - มีบุคลกำรไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
ขอบ้ำนเลขท่ีได้ จึงท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง      - เจ้ำหน้ำท่ีขำดควำมรู้เร่ืองท่ีถูกต้องเก่ียวกับข้อกฎหมำย
เต็มท่ี      - ประชำชนยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับข้อกฎหมย
1.2 กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง      - ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆเกิดจำกท้ัง
1.2.1 มีเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนกำรควบคุมและส ำรวจงำน ภำยในและภำยนอก
โครงกำรก่อสร้ำงไม่เพียงพอ เน่ืองจำกมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบจ ำนวน 1.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
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15 หมู่บ้ำน มีเน้ือท่ี 64 ตำรำงกิโลเมตร กำรส ำรวจท ำให้      - ขำดบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ท ำให้กำรตรวจสอบงำน
เจ้ำหน้ำท่ีไม่สำมำรถออกส ำรวจพ้ืนท่ีได้ท้ังหมดได้อย่ำงรวดเร็ว        มีควำมผิดพลำด
ประกอบกับงำนท่ีรับผิดชอบในแต่ละคนมีมำก      - ขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบเก่ียวกับ
1.2.2 ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก ประชำชน กฎหมำยต่ำงๆ ด้ำนเอกสำรสิทธ์ิในท่ีดินของตนเอง
ไม่เข้ำใจระเบียบ และกฎหมำยของกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง      - ข้อผิดพลำดท่ีเกิดข้ึนในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ
ของส่วนรำชกำร ในกำรก่อสร้ำงทุกคร้ังก่อให้เกิดปัญหำด้ำน เกิดจำกปัจจัยภำยและภำยนอก
สถำนท่ีก่อสร้ำง อำจก่อให้เกิดกำรก่อสร้ำงไม่ตรงตำมแบบและ ข้อสรุป
สถำนท่ีก่อสร้ำงท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในโครงกำรก่อสร้ำง จำกกำรประเมินพบว่ำ กิจกรรมในภำรกิจท้ัง 2 กิจกรรม

มีควำมเส่ียงท่ียังต้องด ำเนินกำรติดตำมต่อไป

2. การประเมินความเส่ียง
2.1 กิจกรรมด้ำนออกแบบและควบคุมอำคำร
กำรเขียนแบบกำรก่อสร้ำงเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคัญต่อกำร
ด ำเนินโครงงำน และกำรประมำณกำรรำคำซ่ึงในปัจจุบันมี
ควำมล่ำช้ำและมีควำมผิดพลำดบำงส่วน อันเน่ืองมำจำก
เจ้ำหน้ำท่ีไม่เพียงพอ
    - เจ้ำหน้ำท่ียังไม่เข้ำใจเร่ืองกฎหมำย ท่ีออกมำปัจจุบัน
    - ผู้มำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรไม่เข้ำใจกฎหมำยไม่ยอมรับ
ไม่ปฏิบัติตำม
    - ท่ีดินไม่มีเอกสำรสิทธ์ิ หำกเจ้ำหน้ำท่ีออกใบอนุญำตให้
ด ำเนินกำรจะมีควำมผิดทำงกฎหมำยได้
2.2 กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง
    - เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนกำรควบคุมงำนและส ำรวจโครงกำร
ก่อสร้ำงไม่เพียงพอ ท ำให้งำนล่ำช้ำและท ำให้เกิดข้อผิดพลำดได้
    - ประชำชนไม่เข้ำใจในโครงกำรก่อสร้ำง กำรควบคุมอำจท ำ
ให้เกิดกำรผิดพลำดในเร่ืองสถำนท่ีและแบบก่อสร้ำง
    - กำรเกิดภัยธรรมชำติ อุทกภัย ท ำให้กำรควบคุมงำนยำก
ล ำบำก อำจก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินโครงกำร
3. กิจกรรมควบคุม
3.1 กิจกรรมด้ำนออกแบบและควบคุมอำคำร
    - ก ำชับเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติให้ศึกษำระเบียบใหม่ๆ กำรส่ังกำร
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จำกหน่วยงำนต่ำงๆ โดยใช้สำรสนเทศ (IT)
    - ท ำกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบข้อกฎหมำย
ระเบียบต่ำงๆ ในกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ข้ันตอนในกำร
ขออนุญำตและประชำสัมพันธ์ในท่ีดินไม่มีเอกสำรสิทธ์ิ
     - จัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม
3.2 กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง
     - ท ำกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงและควบคุมงำน-ด ำเนินกำรจัดหำ
คู่สัญญำโครงกำรก่อสร้ำงในช่วงฤดูแล้ง
    - มีกำรรับโอน (ย้ำย)พนักงำนส่วนต ำบลเพ่ือมำด ำรงต ำแหน่ง
นำยช่ำงโยธำ ตำมกรอบอัตรำก ำลังท่ีว่ำง

4. ข้อมูลสารสนเทศและส่ือสาร
    ได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรท้ังระบบ
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสำร กำรประชุม กำรปรับปรุงค ำส่ัง
กำรติดต่อภำยในภำยนอกมำเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำร
ควำมเส่ียงดังน้ี
4.1 น ำระบบอินเตอร์เน็ตมำช่วยในกำรบริหำรและปฏิบัติ
รำชกำร
4.2 จัดท ำระบบข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้กับ
ประชำชนและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทรำบ
4.3 มีกำรรวบรวมข้อมูลกฎหมำย ระเบียบรวมถึงแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ แจ้งให้พนักงำนรับทรำบเพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติงำน
5. การติดตามประเมินผล
5.1 มีกำรก ำหนดกำรติดตำมประเมินผลโดยด ำเนินกำรติดตำม
ประเมินผลอย่ำงต่อเน่ืองและรำยงำนกำรด ำเนินงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบ
5.2 ตรวจสอบข้อบกพร่องต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละงำน
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรควบคุมต่อไป
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กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน แบ่งโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนออกเป็น 3 งำน คือ
1.1 การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. งำนบริหำรกำรศึกษำ
      เจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนน้ียังขำดควำมรู้และ 2. งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
      ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 3. งำนธุรกำร
1.2 การติดต่อประสานงานในกำรด ำเนินโครงกำรเก่ียวกับ กองกำรศึกษำฯ ได้วิเครำะห์ประเมินผลระบบกำรควบคุม
      งำนประเพณีซ่ึงมีกำรรวบรวมเอกสำรต่ำงๆ ค่อนข้ำงยำก ภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยมำตรฐำน
2. การประเมินความเส่ียง และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน
2.1 การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา ของรัฐ พ.ศ.2561 พบว่ำมีจุดอ่อนหรือควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
     อำจท ำให้กำรบริหำรงำนบุคคลและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 2 กิจกรรมท่ีต้องจัดท ำแผนกำรปรับปรุงต่อไป คือ
     เกิดควำมล่ำช้ำและเกิดข้อผิดพลำดได้ งำนบริหำรงำนกำรศึกษำและงำนธุรกำร โดยกำรประเมินผล
2.2 การติดต่อประสานงาน ในกำรด ำเนินโครงกำรเก่ียวกับ สภำพแวดล้อม ควบคุมภำยในของกองกำรศึกษำ ท่ีมีอยู่
     วัฒนธรรมประเพณีกำรเก็บรวบรวมเอกสำรต่ำงๆ จำกชุมชน ประสิทธิผลและมุ่งม่ันท่ีจะใช้กำรบริกำรงำนแบบมุ่งเน้นมี
     เป็นไปค่อนข้ำงยำก เน่ืองจำกชำวบ้ำนไม่ให้ควำมสนใจ ผลสัมฤทธ์ิของงำน มีกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและควำม
     ท ำให้กำรรำยงำนและกำรด ำเนินโครงกำรเกิดควำมล่ำช้ำ รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน ดังน้ี
3. กิจกรรมควบคุม 1. มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวกับกำร
3.1 การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา     บริหำรงำนบุคคลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและมีกำร
     มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวกับกำร     ติดตำมหนังสือส่ังกำรและระเบียบต่ำงๆท่ีเก่ียวกับครู
     บริหำรงำนบุคคลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและมีกำร 2. ในกำรด ำเนินโครงกำรเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีกำร
     ติดตำมหนังสือส่ังกำรและระเบียบต่ำงๆท่ีเก่ียวกับครู    เก็บรวบรวมเอกสำรต่ำงจำกชุมชนมีกำรแจ้งก ำชับ
3.2 การติดต่อประสานงาน ในกำรด ำเนินโครงกำรเก่ียวกับ     เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรแจ้งก ำชับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบด้ำนงำน
     วัฒนธรรมประเพณีกำรเก็บรวบรวมเอกสำรต่ำงจำกชุมชน     เอกสำรให้ติดตำมรวบรวมเอกสำรต่ำงๆ จำกชุมชนอย่ำง
     มีกำรแจ้งก ำชับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบด้ำนงำนเอกสำรให้     ใกล้ชิดมีกำรประชำสัมพันธ์รำยละเอียดของโครงกำรไป
    ติดตำมรวบรวมเอกสำรต่ำงๆ จำกชุมชนอย่ำงใกล้ชิด มีกำร     ยังผู้น ำชุมชนท่ีจะด ำเนินโครงกำรเก่ียวกับวัฒนธรรม
    ประชำสัมพันธ์รำยละเอียดของโครงกำรไปยังผู้น ำชุมชน     ประเพณีว่ำต้องจัดเตรียมเอกสำรอะไรบ้ำง เพ่ือให้ง่ำย
    ท่ีจะด ำเนินโครงกำรเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีว่ำต้อง     และสะดวกต่อกำรรวบรวมเอกสำรต่ำงๆ
    จัดเตรียมเอกสำรอะไรบ้ำง เพ่ือให้ง่ำยและสะดวกต่อกำร ข้อสรุป
    รวบรวมเอกสำรต่ำงๆ     กำรติดตำมกิจกรรมควบคุมควำมเส่ียงในกองกำรกำร

ศึกษำฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน



แบบ ปค.4

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2563

4. สารสนเทศและการส่ือสาร
    ได้มีกำรน ำระบบสำระสนเทศเข้ำมำใช้ในส ำนักงำนเพ่ือ
    ให้กำรท ำงำนรวดเร็วย่ิงข้ึนท้ังระบบ เช่น Wifi, Fackbook 
    Line  โทรศัพท์  หอกระจำยข่ำว อบต.ประจ ำทุกหมู่บ้ำน
    มีกำรประชุม อบรมให้ควำมรู้และติดต่อประสำนงำน
    กับหน่วยงำนอ่ืนท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร

5. การติดตามประเมินผล
   - บุคลำกรท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติ
งำนได้ในระดับหน่ึง เน่ืองจำกระเบียบ กฎหมำย หนังสือส่ังกำร
มีกำรเปล่ียนแปลงบ้ำงในบำงคร้ัง
   - บุคลำกรน ำควำมรู้มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำเป็นระบบมำกข้ึน
   - ในกำรด ำเนินโครงกำรเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีมีกำรแจ้ง
ก ำชับเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบเอกสำรต่ำงๆอย่ำงใกล้ชิดกับผู้น ำ
ชุมชน
   - ประชำสัมพันธ์รำยละเอียดโครงกำรไปยังผู้น ำชุมชนว่ำต้อง
จัดเตรียมเอกสำรอะไรบ้ำงเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรรวบรวมเอกสำรต่ำงๆ
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