
แบบ  ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลส าราญ                                                                                 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่   ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ส านักปลัดเทศบาล 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  บุคลากรมีทัศนคตทิี่ดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน  
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีศีลธรรม  จรรยาบรรณ  
ความซื่อสัตย์  โปร่งใสในการด าเนินงาน  มีการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  การมอบหมายงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบเหมาะสม จ านวนผู้ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม  
จ านวนผู้ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ
และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
สอดคล้องกัน  ในการที่จะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณที่
ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม มีกลไกชี้ให้เห็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเช่นการเปลี่ยนวิธีการ
บริหารจัดการ 
๓.กิจกรรมการควบคุม   
มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้งานส าเร็จตามที่มุ่งหวัง มี
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบการด าเนินงานเพ่ือให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ  การติดตามข้อมูล  ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง การรายงานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ ทันเวลา 
     

เทศบาลต าบลส าราญ  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในจากส านัก/กอง ที่มีจุดอ่อน มีความเสี่ยง  
คือ 

(๑) ส านักปลัดเทศบาล 
(๒) กองคลัง 
(๓) กองช่าง 
(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๕) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(๖) กองส่งเสริมการเกษตร 

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ผลการประเมินพบว่า    
ส านักปลัด  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามภารกิจงานประจ า  ในภารกิจ  ๘  งาน  คือ  
(๑)งานบริหารงานทั่วไป (๒)งานนโยบายและแผน  (๓)
งานกฎหมายและคดี  (๔)งานการเจ้าหน้าที่  (๕)งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (๖) งานกิจการสภา  
(๗)งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  (๘)งานส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาชุมชน  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  พบความเสี่ยง
ในภารกิจ  ดังนี้  กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พบว่า
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีมีในแต่ละปีท าให้การ
บริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๕.การติดตามประเมินผล 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นของผู้บริหาร  หาก
มีกรณีการตรวจพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆก็จะมีการวินิจฉัย
สั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
กองคลัง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
งานการเงินและบัญชี 
๑.๑ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ได้รับเอกสารล่าช้า ท าให้ต้องรีบจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินให้ทันตาม
ก าหนดระยะเวลาของระเบียบฯที่เก่ียวข้องโดยไม่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารก่อนอนุมัติจึงท าให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
ได้ 
๑.๒ กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-LAAS)  
เกดิจากสภาพแวดล้อมภายใน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลลงระบบได้  เพราะข้อมูลที่จ าเป็นบางอย่างเช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ช าระภาษี  ลูกหนี้ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๑.๓ กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เพราะมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
และปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ท าให้การท างานการลง
จัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๑.๔กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกดังนี้ 
-สภาพแวดล้อมภายใน เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดตาม
ทวงถามได้ และการจัดท าแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่เป็น
ระบบชัดเจน 

นอกจากนี้มีการเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นใหม่ทั้งที่มีโครงการมากมาย
ที่มีความส าคัญและควรเร่งด าเนินการก่อน
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค 
ส่งผลให้มีการลดงบประมาณในด้านอื่นๆ  ท าให้
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริการสาธารณะด้าน
สังคม  และคุณภาพชีวิต  ด้านการศึกษา ด้านการ
สาธารณสุขและอ่ืนๆไม่ครบถ้วนและทั่วถึง  
ส านักปลัด  มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
ก าหนดผลการประเมินพบจุดอ่อน คือกิจกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เนื่องจากมีโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป  แต่มีงบประมาณ
น้อยไม่สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณอย่าง
แท้จริง 
 -มีกิจกรรมการควบคุมที่ต้องปรับเปลี่ยนและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
มีประสิทธิภาพ  และการบริหารงบประมาณท่ี
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 
 -น าระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ  สามารถรับรู้ข่าวสารได้ 
-การติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม มี
การรายงานผู้บริหารทราบเป็นระยะเพ่ือพิจารณา
สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงาน 
กองคลัง 
มีการแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ตามค าสั่ง
แบ่งงาน ทั้งสิ้น 

๑. งานการเงิน 
๒. งานการบัญชี 



แบบ  ปค. ๔ (ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลส าราญ                                                                                 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
-สภาพแวดล้อมภายนอก  เกิดจากผู้เสียภาษีบางรายไม่มาช าระ
ภาษี บางคนอยู่นอกต าบลท าให้ไม่สะดวกในการช าระภาษี ท าให้มี
ภาษีค้างช าระในแต่ละปี หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
แต่ไม่มีการแจ้งให้เทศบาลทราบ 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
การประเมินความเสี่ยง 
-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
-เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบงบประมาณที่อยู่ให้เพียงพอกับรายจ่าย 
-เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้าท าให้ต้อง
เร่งเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯก าหนด 
๒.๒กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-LAAS)  
การประเมินความเสี่ยง 
-เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบ เพราะข้อมูลที่
จ าเป็นบางอย่าง เช่นข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน 
๒.๓กิจกรรมการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
การประเมินความเสี่ยง 
-การสั่งเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์มีหลายคนสั่งการท าให้เกิดความ
เสี่ยงที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมไม่ทราบการเบิกจ่าย 
-มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ 
-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีอยู่ท าให้การท างานยังเกิด
ความล่าช้า 
๒.๔กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
การประเมินความเสี่ยง 
-ข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันท าให้ไม่สามารถติดตามทวง
ถามภาษีค้างช าระได้ 
-ขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จยังไม่เป็นระบบที่
ชัดเจน 
-มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์แต่ยังไม่ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ 
 

๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  พบความเสี่ยงในภารกิจ ๔ กิจกรรม คือ 

๑) กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

๒) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-
LAAS) 

๓) กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 

การประเมินผลความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ 
เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการ
ประเมินครั้งก่อน เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร  แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อย
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายที่เก่ียวข้อง
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การประเมินผลการควบคุม 
๓.๑ กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมโดยได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
-มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนท าการเบิก
จ่ายเงิน 
-มีการตรวจสอบลายเซ็นในเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดท าฎีกา 
-มีการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดของฎีกาและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายอีกครั้งก่อนน าเก็บ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ กิจกรรมการตรวจสอบอนุมัติฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
-มีการก าชับ ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร 
และยอดเงินงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
-มีการตรวจสอบเอกสาร โดยผู้อ านวยการกองคลังและนักวิชาการ
เงินและบัญชีทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายและหลังจากจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับ  เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วเบิกจ่าย
ถูกต้องก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
๓.๒กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-LAAS) 
มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
-จัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้งานระบบบัญชีฯให้เป็นปัจจุบัน  
และบันทึกข้อมูลลงระบบให้เรียบร้อย 
๓.๓ กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
-มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบช่วยงานเจ้าพนักงานพัสดุ 
-มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างละเอียดรอบคอบมากขึ้น 
-ถือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
๓.๔กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่
๒) 
-มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีผู้อ านวยการกองคลัง
ติดตาม 
 
 

เข้าแฟ้ม เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลควรมีการควบคุมต่อไป 
เพ่ือไม่ไห้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น 
๓.๒ กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-
LAAS) 
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมระดับหนึ่ง โดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 
-ได้ด าเนินการจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน า
ข้อมูลบันทึกลงในระบบบัญชี 
-คอมพิวเตอร์(E-LAAS) แต่อย่างไรก็ตามการบันทึก
ข้อมูลที่จ าเป็นกับการใช้งานระบบบัญชีก็ยังไม่
สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งหมดเนื่องจากข้อมูล
บางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบันซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปฏิบัติ 
๓.๓ กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจาก 
-มีการแบ่งงานให้ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบ
งานด้านลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์มีการคุมเงินประกัน
สัญญา มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้
ครบถ้วน 
๓.๔กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ระดับหนึ่งโดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 
-มีการขอเอกสารหลักฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจาก
ผู้เสียภาษ ี
-มีการแจ้งเป็นหนังสือติดตามทวงถามการค้าง
ช าระภาษี 
-มีการประชาสัมพันธ์ก าหนดการช าระภาษีแต่
อย่างไรก็ตาม เทศบาลยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วน ๑๐๐% เนื่องจากด าเนินการจัดท าแผนที่ 



แบบ  ปค. ๔ (ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลส าราญ                                                                                 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนว
ทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
-จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึง 
-มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
-จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชน
และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
-นัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อน ามา
พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๕.การติดตามและประเมินผล 
-มีการก าหนดการติดตามประเมินและแบบสอบทานเพ่ือท าการ
ตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้
ปฏิบัติและผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือหาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
-ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป 
 
 
 

 ภาษีแล้วยังไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถติดต่อผู้
เสียภาษีได้โดยตรง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ยังไม่ได้แจ้งให้เทศบาล ทราบ 
หรือมีท่ีอยู่นอกเขตต าบลท าให้ไม่สะดวกที่จะ
เดินทางมาช าระภาษีหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร 
-ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง
เทศบาลต าบลส าราญ มีระดับการควบคุมภายในที่
ดีพอสมควร เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในการท างาน เช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ
จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
การประเมินผล 
-จากการติดตามและประเมินผล  พบว่ายังมี
จุดอ่อนในกิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  บันทึกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์(E-LAAS) กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง 
กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากเป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหรือเจ้าหน้าที่กอง
คลัง ดังนั้นจึงต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุก
ปี 
กองช่าง  ได้วิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน  ที่
ปรากฏตามค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ  ๓  กิจกรรม  
คือ 
๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า  
๒.  กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง   
๓. กิจกรรมการค านวณประมาณการ 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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   กองช่าง   สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑  กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า  มีความเสี่ยงเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  คือ 
-อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 
-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๑.๒  กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
-มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
-ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
ของหมู่บ้าน 
๑.๓  กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง  มีความเสี่ยง  
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือรายละเอียดการค านวณ
ประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของ
งบประมาณ  เนื่องจากการค านวณสูตร  excel  จากคอมพิวเตอร์
ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
(๑)  การตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้อมีจ ากัดเนื่องจากต้อง
จัดสรรไปบริหารกิจการด้านอื่นๆ  ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน  และ
อายุการใช้งานนานซึ่งจ าเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง 
(๒)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียบ  กฎหมายที่
เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  ท าให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัว
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพ้ืนที่ได้ 
กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
(๑)  สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนไม่ได้รับ
การดูแลรักษา  ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณการบูรณะซ่อมแซมอยู่
เสมอ 
 

ผลการประเมินพบว่า  การติดตามประเมินผลใน
แบบติดตาม ปอ.๓ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การแจ้งเตือนและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้กับผู้
ช าระภาษี การจัดท าแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์ 
เพราะมีบุคลากรที่มีความรู้การจัดท าแผนที่น้อย 
และยังขาดความรู้ ความสามารถในด้านการลง
โปรแกรมแผนที่ภาษี จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ควบคุม  และพบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่  ในกิจกรรม
อ่ืน  คืองานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า  และการ 
ค านวณประมาณการช่าง  ซึ่งมีการติดตาม
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ความ
เสี่ยงลดลงการประเมินความเสี่ยงของกองช่าง
พบว่าต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง
ภายนอกและภายใน  และต้องส่งเสริมพัฒนาให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ
กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตาม
ประเมินผลทุกระยะ  อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากเกิด
จากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน  
มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม  แต่บางครั้งเกิด
ปัญหาอุปสรรคของระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง  และ
สัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง  ซึ่งต้องมีการปรับปรุง
ต่อไปการติดตามประเมินผลของกองช่างมีความ
เหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ย่อย  ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต้น  และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีการติดต่อ
ประสานงานโดยใช้ประสานงานโดยใช้ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม  แต่
บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรคของระบบอินเตอร์เน็ต 
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 กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง 
    (๑)  มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากการ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน  กระชั้นชิด  ขาดการวาง
แผนการด าเนินงาน  และการค านวณราคาขึ้นอยู่ดับราคากลาง
ท้องตลาด 
   ๓.กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
-จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย  มีอายุ
การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น   
-ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ
เฉพาะทาง  และศึกษาระเบียบ  หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
-สร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้  การปกป้อง  
ป้องกันรักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 
กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง 
-มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 
    ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๑.  มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วย
ตัดสินใจได้ทันเวลา  update  ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ 
     ๒.  ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและ
แหล่งภายนอกที่เหมาะสม 
     ๓.  ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  ชัดเจนและทันเวลา 
     ๔.  มีระบบการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และความ
เข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกันหรือระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
     ๕.  การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดล าดับชั้นความลับ
ของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ 
 

ขัดข้องและสัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง  ซึ่งต้องมี
การปรับปรุงต่อไป 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม
ภารกิจงานประจ า  ในภารกิจ  ๓  งานคือ 

(๑) งานบริหารงานทั่วไป   
(๒) งานส่งเสริมการศึกษา 
(๓) งานศาสนาและวัฒนธรรม 

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ ผล
การประเมินพบว่า  -งานบริหารงานทั่วไป , งาน
ส่งเสริมการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรม  มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว  มีความ
เพียงพอไม่พบความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการ
จัดท าแผนการปรับปรุง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายก าหนดให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ  กฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคู่มือในการปฏิบัติงาน  
โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับความถูกต้องซื่อสัตย์
โปร่งใสต่อผู้รับบริการ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  อย่างไรก็ตามยังมี
กรณีท่ีบุคลากรของหน่วยงานได้รับการร้องเรียน
อยู่บ้างเกี่ยวกับการท างานล่าช้าไม่ทันตามก าหนด 
เนื่องจากภารกิจงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและสังคม   
สรุปการประเมินความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสิ่งปลูก 
สร้างและจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึน  ปริมาณขยะ
เพ่ิมข้ึน  ไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง  เป็นความเสี่ยง 
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  ๕.วิธีการติดตามประเมินผล 
   - มีการติดตามการก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 
   - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงานและมี
การปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่าง
สม่ าเสมอและตลอดเวลา 
   -มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงาน
ในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑. สภาพแวดล้อมควบคุม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้แบ่งโครงสร้างงานและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น  3  งาน 
๑.๑  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
-งานส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
-งานป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไข เหตุร าคาญเกี่ยวกับเสียงและ
การสั่นสะเทือน มลพิษทางน้ า ทางอากาศและมลภาวะด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-งานส่งเสริมสุขภาพ 
-งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-งานป้องกันและควบคุมโรค 
๑.๓  งานรักษาความสะอาด 
-งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ 
-งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
-งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
-งานจ ากัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
๑.๒  สภาพแวดล้อมภายนอก 
พ้ืนที่ต าบลส าราญ  ปัจจุบันมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนมาก  อัน
เนื่องมาจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  มีประชากรเข้ามาอยู่
อาศัยเพ่ิมขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาด้าน 

    ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
- ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ  จ าเป็นต้อง 
ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรค  ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

สรุปกิจกรรมควบคุม 
     การด าเนินกิจกรรม ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ได้บางส่วน แต่ยังไม่สามารถลดปริมาณขยะใน
พ้ืนที่ได้ ยังคงต้องสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะ 
การทิ้งขยะ และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมเพียงบางส่วน  เนื่องจากเป็นห้องเช่า 
หอพัก สถานที่ราชการและหน่วยงานเอกชน ส่วน
ใหญ่ต้องออกไปท างานหรือต้องการพักผ่อนอยู่ห้อง
หลังเลิกงาน ท าให้ยากต่อการควบคุม ไม่สามารถ
จัดการควบคุมทั่วพื้นที่คงต้องด าเนินการอย่าง
เคร่งครัดสร้างความตระหนัก  และรณรงค์ให้
ประชาชนเกิดความร่วมมือด าเนินการเพื่อลดอัตรา
การปว่ยต่อไป 
     การข้ึนทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ และมี
ปัญหาสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของเป็นจ านวนมากและ
ไม่สามารถด าเนินการฉีดวัคซีนได้ 
สรุปสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความ
เหมาะสมดีแล้วสามารถใช้งานได้ครอบคลุม  และ
ยังสามารถสื่อสารได้หลายทางผ่านระบบ Internet 
โดยไดจ้ัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ 
สรุปการติดตามประเมินผล 
     มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีการรายงานผลการด าเนินการ  
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 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เช่นโรคติดต่อ มลพิษทางอากาศ 
ขยะมูลฝอย และน้ าเสียจากชุมชน  ซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือ
จัดการที่ดีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้ 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ 
-การเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพ  
ไม่ให้ความสนใจดูแลสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร  เป็นเหตุให้เกิดแหล่ง
เพาะพันธ์และพาหะน าโรค   
-การขาดความรู้ ความตระหนัก และขาดความใส่ใจสุขภาพตนเอง
และผู้อ่ืน 
๓.กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑ กิจกรรมในการรักษาความสะอาด  การจัดการขยะมูล
ฝอย  โดยการประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บให้ประชาชนรับทราบ  
ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการก าจัดขยะ คัดแยกขยะก่อน
น ามาทิ้ง และการควบคุมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของพนักงานในแต่
ละวัน 
  ๓.๒ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค 
-กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจัด
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายอย่างสม่ าเสมอ ด าเนินกิจกรรมหยอด
ทรายอะเบท  และพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัย ทั้ง ๑๑ 
ชุมชน 
-กิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โดยการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง
และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพาสุนัขบ้าและท าหมัน ให้กับสุนัข
และแมวในพ้ืนที่ 
     ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑ น าเทคโนโลยีระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย รวดเร็ว สะดวก
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ติดต่อสื่อสาร 
     ๔.๒ มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

เป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือหาข้อบกพร่อง และ
ร่วมกันแก้ไขให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
กองส่งเสริมการเกษตร 
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตาม
ภารกิจงานประจ าในภารกิจ  คือ 

(๑)  ด้านงานส่งเสริมการเกษตร 
(๒) ด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ 
(๓) ด้านงานสวนสาธารณะ 

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 
๗๙ ผลการประเมินพบว่าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 

ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร
งานส่งเสริมการเกษตร 

บุคลากรที่เป็นข้าราชการผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งด้านงานส่งเสริม
ปศุสัตว์  งานสวนสาธารณะมีไม่เพียงพอท าให้การ
ด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
-ขาดยานพาหนะ  เพ่ือใช้งานในกิจกรรมด้านงาน
ส่งเสริมการเกษตร  ที่เกิดจากความเสี่ยงภายนอก  
เช่นจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปี  หรือน้ า
ท่วมจากพายุฝนท าให้เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนจากผลผลิตที่ได้รับความเสียหาย   
กิจกรรมกรณีฤดูฝนเกิดพายุฝนในพื้นท่ีการเกษตร
ของต าบลส าราญ  มีระบบการควบคุมที่ยังไม่
เพียงพอ  ซึ่งพบความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการ
ปรับปรุง 
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     ๔.๓ มีการจัดเจ้าหน้าที่ในการส่งเอกสารที่มีความรู้ เข้าใจ
ขั้นตอนและให้ความส าคัญในการส่งเอกสารระหว่างองค์กรกับ
เครือข่าย 
๕.การติดตามประเมินผล 
   ๕.๑ การด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานภายในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่อง 
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ โดยประสานงานกับ
เครือข่าย ผู้น าท้องถิ่น 
  ๕.๒ การประชุมประจ าเดือนภายในหน่วยงาน 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑  งานบริหารงานทั่วไปเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
    ๑.๒  งานส่งเสริมการศึกษา(งานการศึกษาปฐมวัย)  เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
     ๒.๑  งานบริหารงานทั่วไป  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในกอง 
     ๒.๒ การส่งเสริมการศึกษา (งานการศึกษาปฐมวัย)  เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในศูนย์  เนื่องจากผู้อ านวยการ
กองการศึกษาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์  ไม่ค่อยได้ออกไปก ากับดูแล
การจัดกิจกรรมและการจัดประสบการณ์ให้เด็กในแต่ละวัน  ซึ่งท า
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
      ๓.กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑  ให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา)ที่
รับผิดชอบงานธุรการ  งานควบคุมภายในและงานวิชาการข้อมูล  
พัสดุ  ให้เป็นระบบมีการวางแผนขั้นตอนการท างานเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึน 
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   ๓.๒  พัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง  โดยการจัดส่งเข้าฝึกอบรมของกรม
ส่งเสริมฯ  หรือหน่วยงานอื่นตามหลักสูตรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านปฐมวัยโดยตรง 
๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑  น าระบบสารสนเทศ  มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ  ท าให้การบริหารงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา  
สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet  เช่นระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการ  ของกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการบริหารงานระบบสารสนเทศ
ฯลฯ 
     ๔.๒  มีการติดต่อประสานงานภายในกองการศึกษาฯ  ผู้อ านวยการ
กองการศึกษาฯ   ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้ถูกข้ันตอนและถูกต้องไม่ขัดต่อระเบียบวินัย หากเกิดปัญหา
ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้  ให้รีบแจ้งผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
เพ่ือจะได้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง  เพื่อรีบหาทางแก้ไข
ต่อไป 
๕.  การติดตามและประเมินผล 
     ใช้แบบสอบถาม  สังเกตและสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในปรับปรุงใหม่มี
ความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่  หากพบจุดอ่อนจะได้ท าแผนการ
ปรับปรุงเพื่อให้กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ประกอบกับถูกต้องตามแบบประเมินขององค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  พบว่าผลการ
ประเมินตามแบบการปรับปรุง ปค.๕   มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  ไม่
ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงต่อไป 
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กองส่งเสริมการเกษตร 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้าน  งานส่งเสริมการเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์ และ
งานสวนสาธารณะ ดังนี้ 
(๑.)  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ของงาน
ส่งเสริมการเกษตร  ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร  
คือ 
-  บุคลากร  ที่เป็นข้าราชการผู้รับผิดชอบมีไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการและการให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  งานส่งเสริมปศุสัตว์  งานสวนสาธารณะ
ท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 
(๒.)  เป็นความเสี่ยงภายนอก   
- เนื่องจากภัยธรรมชาติ  น้ าท่วมจากพายุฝนในฤดูฝนเป็นประจ า
ทุกปีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนผลผลิตได้รับความเสียหาย ซ่ึง 
- ขาดยานพาหนะเพ่ือใช้ในการปฏิบัติด้านงานส่งเสริมการเกษตร
ที่เกิดจากความเสี่ยงภายนอก  เช่นจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่
ละปีหรือน้ าท่วมจากพายุฝนท าให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
จากผลผลิตที่ได้รับความเสียหาย 
๒.  การประเมินความเสี่ยง  
กิจกรรมด้าน งานส่งเสริมการเกษตร  เกิดความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  คือบุคลากรที่เป็นข้าราชการผู้รับผิดชอบมี
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการได้ทันท่วงทีให้กับการปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมปศุสัตว์ งานสวนสาธารณะ  คือความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  คือ ขาดยานพาหนะเพ่ือใช้งานในการ
ปฏิบัติด้าน งานส่งเสริมการเกษตร ที่เกิดจากความเสี่ยงภายนอก
จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปี  หรือน้ าท่วมจากพายุฝนท า
ให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนซึ่งในฤดูฝนเกิดน้ าท่วมในไร่นา
ของเกษตรกรผลผลิตเสียหายไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร 
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๓.กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑  กรณีการด าเนนิงานขาดประสิทธิภาพ 
- จัดหาบุคลากร เจ้าหน้าที่เพ่ิมเพ่ือช่วยเหลืองานที่รับผิดชอบ  

เพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ กรณีฤดูฝนเกิดพายุฝนในพื้นที่การเกษตรของต าบลส าราญ
จัดหายานพาหนะ  เพ่ือที่จะสามารถส ารวจพื้นที่ความเสียหายของ
เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้ทันท่วงที  และเข้าถึงพ้ืนที่
เพ่ือพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือได้ทันที  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดภัยธรรมชาติ  เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรและประสานหน่วยงานต่างๆเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  
พร้อมทั้งปรับปรุงแผน  พัฒนาการเกษตรให้มีความคล่องตัว  ใน
การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงที 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑  น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการส ารวจข้อมูลข่าวสารและ
สื่อต่างๆเพ่ือเฝ้าระวังภัยล่วงหน้า  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชน 
๔.๒  ประสานงานทั้งภายนอก และภายใน  และโดยใช้โทรศัพท์
ในการสื่อสารเพ่ือความรวดเร็ว 
๕.การติดตามประเมินผล 
-  ใช้แบบสอบทาน  และรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมินโดยรวม  ส านักปลัด  มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง  ๕  องค์ประกอบเพียง
พอที่จะท าให้การปฏิบัติงานตามภารกิจงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  จึงได้ก าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้วเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

ผลการประเมินของกองคลัง 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่ามีการควบคุมภายในของกองคลังเทศบาลต าบลส าราญ 

ส าหรับงวดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ถึงวันที่ ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ของกองคลัง
เทศบาลต าบลส าราญ  มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง  ๔  องค์ประกอบ และ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตรา ๗๙  มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง ดังนี้ 

๑)  กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการเงิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม  แต่ก็ควรที่จะต้องมีการควบคุมต่อไป  เนื่องจากหากไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ 

๒) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของกองคลัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ 

ส าเร็จเพราะข้อมูลบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน 
๓) กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในระหว่างปี การเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงาน 
มากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน และมีระเบียบ
กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ 

๔) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  เนื่องจากยังไม่สามารถจัดเก็บได้ครบ  

๑๐๐% เป็นเพราะไม่สามารถติดต่อผู้ค้างช าระภาษีได้ เนื่องจากไม่มีที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน หรือผู้เสียภาษีอยู่
ต่างจังหวัด  ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางมาช าระภาษี หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่ไม่มีการแจ้งให้
เทศบาลทราบ ท าให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงได้ และการจัดท าแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จ 
 ผลการประเมิน  จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม  โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป 

ผลการประเมินของกองช่าง 
จากผลการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามี  ๓  กิจกรรม  ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง  คือ 
๑.  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า  มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน 

การซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์  และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือสาธารณสมบัติที่เป็น 



โครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา  ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่
เสมอ  ดังนั้น  จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้การปกป้อง  ป้องกัน รักษาเห็น
คุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 

๓. กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง  มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
รายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการ
ค านวณสูตร excel   จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อน
เสนอผู้บังคับบัญชา 
 ผลการประเมิน  การติดตามประเมินผลการควบคุม  กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้า  ก่อสร้าง และการ
ค านวณประมาณการช่าง  มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ  ดังนั้น  จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป 
 

กิจกรรมของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   สรุปผลการประเมิน ตามแบบการปรับปรุง  
ปค.๕   กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา  งานการศึกษาปฐมวัย  งานบริหารงานทั่วไป  มีการควบคุม
เพียงพอแล้ว 

 
กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ผลการประเมินโดยรวม  จากการประเมิน  กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีความเหมาะสม  การบริหารมุ่งเน้นความส าคัญ
ของการซื่อสัตย์และจริยธรรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของงาน  มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก  มีการควบคุม
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน  จ านวน ๒  กิจกรรม  
ดังนี้   

๑.  กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 -กิจกรรมลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ 

๒. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค 
  -กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
  -กิจกรรมรณรงค์เชิงรุก เพ่ือปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ข้อสรุป 
๑.  กิจกรรมลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ  มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการขยายตัว 

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างและจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น  ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น  ได้
มีการป้องกันโดยการจัดการดูแลรักษาความสะอาด  ควบคุมการจัดเก็บขยะ  สร้างความตระหนักในการคัด
แยกขยะ ลดการใช้โฟม และปลูกจิตส านึกในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในเขตพ้ืนที่
สาธารณะของต าบลส าราญ 

๒. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค ยังมีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งได้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาด   
โดยการควบคุมอย่างสม่ าเสมอ  การสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการข้ึน
ทะเบียนสัตว์เลี้ยง และน าสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 
 กิจกรรมกองส่งเสริมการเกษตร    
 ผลการประเมิน  กิจกรรม  กรณี  ฤดูฝนเกิดพายุฝนในพื้นที่การเกษตรของต าบลส าราญ  ขาดการ
ควบคุมท่ีพอเพียง  ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง   ยังขาดยานพาหนะ  เพ่ือที่จะสามารถส ารวจพื้นที่ความ



เสียหายของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้ทันท่วงที  และเข้าถึงพ้ืนที่เพ่ือพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือได้
ทันทีท้ัง  งานส่งเสริมการเกษตร  งานส่งเสริมปศุสัตว์  งานสวนสาธารณะท าให้การด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป  ส าหรับกิจกรรมด้านประสิทธิภาพการด าเนินของบุคลากร  
พบว่า  ยังขาดแคลนบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจ า  ผู้รับผิดชอบมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  และการ
ปฏิบัติงานด้านงานปศุสัตว์  งานสวนสาธารณะ 
 
 
       ....................ไพโรจน์  โคตรสมบัติ.................... 
     ผู้รายงาน  นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ 
     ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  ปค. ๔  

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลส าราญ                                                                                 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


