
แบบ  ปค. 4 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
๑.1)  กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล    
        เป็นความเสี่ยงท่ีเกดิจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ , การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาด
ความต่อเนื่อง,ในการปฏิบัติงาน 

๑.2) กจิกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพ่ือให้ประชาชนมสี่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

    เป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  ประชาชนเข้า

ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อ

เปรียบเทยีบกับสดัส่วนของประชากร/ครัวเรือนท้ังหมด ซึ่งคิดว่าเปน็

หน้าท่ีของผู้น าและสมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผน

เท่านั้น 

๑.3) กจิกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

      เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจัจยัภายใน คือ  มีการปลูกต้นไม้แตย่ัง

ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/เส้นทางภายในต าบล 
๑.4) กจิกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนือ่งจากประชาชนไม่ปฏบิัติตาม
หลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบตัิ 
ตลอดจนการระบาดของโรควัณโรค  เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรม
เสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอยา่งถูกวิธีและต่อเนื่อง 

๑.5) กจิกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมีการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การแจ้งเบาะแสผูค้้า ผู้เสพย์ ท าให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน 
 

ผลการประเมิน 
      โครงสรา้งส่วนราชการของ อบต.กระโทก ประกอบด้วย 
ส านักงานปลัด, กองคลัง , กองช่าง และส่วนการศึกษาฯ 
ส านักปลดั แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น  ๖   งาน   
คือ ๑) งานบริหารทั่วไป ๒) งานนโยบายและแผน  3) งาน
บุคลากร ๔) งานพัฒนาชุมชน  ๕) งานส่งเสริมการเกษตร  ๖) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   จากการวิเคราะห์
ประเมินผลควบคุมภายในตามควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินวา่ด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบว่ามีจุดอ่อนที่ติดตามและ
ความเสีย่งท่ีเกิดขึ้นใหม่ จ านวน 5 กิจกรรม ดังน้ี 

๑. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล 
๒. กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี

ส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น   
๓. กิจกรรมด้านการลดปญัหาภาวะโลกร้อน 
๔. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก

โรคตดิต่อ   
๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
กองคลัง 
๑.๑) กจิกรรมด้านงานการเงินและบัญช ี
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
๑. การจดัท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
๒. มีการเร่งรดัการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไมค่รบถ้วนโดยไม่ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน 

๑.๒) กจิกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

1. มีการเร่งรดัการจดัซื้อจัดจ้างและปรมิาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน 
2. เอกสารประกอบการจดัซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
๑.๓) กจิกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
๑. เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษี
ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสรจ็รับเงิน และเกิดความเสีย่งจากการ
ถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

กองคลัง     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในท่ี
ปรากฏตามค าสั่งมอบหมายงาน ในภารกิจ   ๔  งาน  คือ  

๑. งานการเงิน 
๒. งานการบัญช ี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
๔. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ
โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ 

มาตรฐานการควบคมุภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔    พบว่า  การบันทึกบัญชี  ไม่มีความเสีย่งท่ีมี
นัยส าคญั   แต่ต้องด าเนินการติดตามอย่างสม่ าเสมอ แต่พบ
ความเสีย่งใหม่ที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงคือ กิจกรรมด้าน
งานการเงินและบญัชี , การจัดซื้อจัดจ้าง , การจัดเก็บรายได ้

 

กองช่าง 
๑.๑  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไมค่รบ
สมบูรณ์ ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน  , 
เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค    
๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสีย่งเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณ
สมบัติของหมู่บ้าน  
๑.๓ กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง    
มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ รายละเอยีดการค านวณ
ประมาณการช่างในแตล่ะรายการไม่ตรงกับยอดรวมของ 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง   ได้วิเคราะห์ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ  
๒ งาน คือ 
     ๑. งานก่อสร้าง 
     ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผล
การประเมิน พบว่า การตดิตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.๓  
ยังไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุม และพบจดุอ่อนที่
เกิดขึ้นใหม ่ในกิจกรรมอื่น  คือ งานก่อสร้าง    งานซ่อมแซม
ไฟฟ้า    และการค านวณประมาณการช่าง  ซึ่งมีการตดิตาม 
ตรวจสอบจากเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง              

กองการศึกษาฯ 
๑. บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลังเพื่อ        แบ่งความ
รับผิดชอบงานในหน้าท่ีให้ชัดเจน 
๒. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ในการ
ท างาน  

กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ได้แบ่งโครงสร้างงานและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น ๒ งานคือ งานบริหารการศึกษา และงาน
ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  จากการวเิคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด



๓. จัดหาวสัดุอุปกรณส์ าหรบัพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น  
๔. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานท่ีให้กว้างขวางขึ้น 
สมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานส าหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้
เด็กได้อย่างปลอดภัย และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอันเนื่องมาจาก
งบประมาณและความพร้อมด้านอ่ืนๆ ส่งผลต่อการพัฒนาการของเดก็  
2. กิจกรรมด้านการส่งเสรมิการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากบุคลากรในกอง
การศึกษาฯมีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึง่ได้รบั
งานจากส่วนอ่ืนซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล้าช้า 

 

มาตรฐานการควบคมุภายในพ.ศ.๒๕๔๔ พบจดุอ่อนในภารกิจ
งานด้านการส่งเสรมิการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คือ  
กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา และด้านการส่งเสรมิ
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

            องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน  หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคมุ 
 

            จ่าสิบเอก 
               (บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก) 

                      ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 
                                                              วันท่ี  28   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


