
แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
มีการแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้า
พนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ รับผิดชอบทั้งหมดในงานบริหารงานทั่วไปของ
ส านักงานปลัด อบต. เช่น งานจัดท าเอกสารด้านบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการและงานสารบรรณ งานดูแลบริการประชาชนและ
อาคารสถานท่ี งานดูแลรถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น  
๑.2 งานบริหารงานบุคคล 
มีการแบ่งงานความรับผิดชอบงานด้านการเจ้าหน้าที่เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของนักทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบ งานบริหาร
บุคลากร  งานบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน  
สอบคัดเลือก การคัดเลือกพนักงาน   การปรับปรุงต าแหน่งและ
อัตราก าลัง  งานพัฒนาบุคลากรต่างๆ  เช่น การฝึกอบรม สัมมนา 
การศึกษาดูงาน การลาต่างๆ   ขอรับบ าเหน็จบ านาญ  เป็นต้น 
๑.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
มีการแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รับผิดชอบ งานด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผน
ด าเนินงานประจ าปี งานติดตามและประเมินผลตามแผนและ
โครงการต่างๆ   เป็นต้น 
1.4 งานงบประมาณ 
มีการแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบงานงบประมาณ เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบ 
งานด้านจัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณ เป็นต้น 
๑.5 งานสวัสดิการสังคม 
มีการแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบงานสวัสดิการสงัคมเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของนักพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานด้านการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน   
งานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น  
1.6 งานกิจกรรมด้านเด็ก เยาวชนและนันทนาการ 
มีการแบ่งงานหน้าท่ีความรับผิดชอบงานกิจกรรมเด็ก เยาวชนและ
นันทนาการ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนักพัฒนาชุมชน และ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รับผิดชอบงานด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นต้น  

ผลประเมิน 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน  จากภารกิจงานประจ า ตาม
ค าสั่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน 
และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ที่ 510/๒๕61 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 โดย
วิเคราะห์ ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
พบว่า  
จากการวิเคราะห์ส ารวจ งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
บุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ งาน
สวัสดิการสังคม งานกิจกรรมด้านเด็ก เยาวชนและนันทนาการ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน  งานกิจการ
สภา งานบริหารการศึกษา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียน
พัสดุและทรัพย์สิน งานควบคุมงบประมาณ งานก่อสร้าง งาน
ออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง งานไฟฟ้าสาธารณะ และ
สาธารณูปโภค 
พบว่า  การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุม 
ข้อสรุป 
1.งานบริหารงานทั่วไป มกีารควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคมุในระดบัหนึ่ง  คือ 
กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม ดังน้ี 
-ส ารวจเอกสารเก่า เพื่อท าลายเอกสาร ลดปรมิาณเอกสาร หรือ
ด าเนินการจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
-จัดให้มีการประชุมเตรียมงานและต่างๆและซักซ้อมการปฏบิัติงาน  
ในเรื่องต่างๆอยู่เสมอ รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้น าท้องที่  
ประชาชน กลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี ช่วยกันในการ 
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค ์
2.งานบริหารงานบุคคล  มีควบคุมที่ เพียงพอแล้ว  บรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมในระดับหนึ่ง  คือ 
กิจกรรมการวางแผนสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม ดังน้ี 
- ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างอย่างเหมาะสม ด าเนินการสรรหา
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ว่างโดยเร็ว เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕62 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
๑.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน 
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบรองปลัด 
อบต. รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น 
๑.8 งานกิจการสภา 
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการสภา เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รับผิดชอบงานกิจการสภา อบต.
ทรายขาว 
1.9 งานบริหารการศึกษา 
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานบริหารการศึกษา เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก รับผิดชอบ
งานวางแผนการศึกษา มาตาฐานการศึกษา การนิเทศติดตามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
1.10 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา 
ครูผู้ดูแลเด็ก รับผิดชอบงานการศึกษาทั่วไป กิจกรรมทางศาสนา 
ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น 
๑.11 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ พนักงานประจ ารถขยะ รับผิดชอบงานส่งเสริม
สาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานควบคุมโรคและจัดการ
สิ่งแวดล้อม   
1.12 งานการเงิน 
มีการแบ่งงานความรับผิดชอบงานด้านการเงิน เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
รับผิดชอบรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินและสิ่ งแทนตัวเ งิน  
ตรวจสอบและรักษาใบส าคัญ หลักฐานเอกสารทางการเงินและ
บัญชี  เป็นต้น 
 
 
 
 

3.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมในระดับหนึ่ง  คือ 
กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต. ก าหนดกิจกรรมขึ้น มา
ควบคุม ดังนี ้
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตน โดยประสานกับผู้น าในชุมชนใน
การจัดประชุมเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันเสนอ
โครงการที่เหมาะสมกับงบประมาณและสถานะทางการคลังของ
หน่วยงาน 
4.งานงบประมาณ    มีควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมในระดับหนึ่ง  คือ 
กิจกรรมการโอนงบประมาณ ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคมุ ดังน้ี 
- มีการประชุมวางแผน ส ารวจรายจ่าย ในงบประมาณปีที่ผ่านมา 
เพื่อให้ได้รายจ่ายที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด พร้อมทั้งวิเคราะห์
รายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของแต่ละส่วนราชการ  
5.งานสวัสดิการสังคม ไม่พบจุดอ่อน 
6.งานกิจกรรมด้านเด็ก เยาวชนและนันทนาการ มีควบคุมที่
เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมในระดับหนึ่ง  คือ 
กิจกรรมการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม ดังน้ี 
- จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของสภาเด็กและเยาวชน แต่งตั้งค าสั่ง 
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
7.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควบคุมที่เพียงพอแล้ว  
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมในระดับหนึ่ง  คือ 
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ก าหนดกิจกรรมขึ้น มา
ควบคุม ดังนี ้
- ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ 
8.งานกิจการสภา ไม่พบจุดอ่อน 
9.งานบริหารการศึกษา มีควบคุมที่ เพียงพอแล้ว  บรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมในระดับหนึ่ง  คือ 
กิจกรรมการบริหารด้านการศึกษา ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม 
ดังนี ้
- จัดท าโครงการในแผนพัฒนาเพือ่ตั้งงบประมาณใช้ในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมและขยายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือขอ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

1.13 งานบัญชี 
มีการแบ่งงานความรับผิดชอบงานด้านบัญชีเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและผู้ ช่วยเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี รับผิดชอบท าบัญชีทั่วไปของส่วน
ราชการ ช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
เป็นต้น 
๑.14 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
มีการแบ่งงานความรับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บรายได้ เป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และผู้ช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ งานบัญชีภาษีคงค้าง  งานจัดท า
รายงานภาษีอากร  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต าบล 
เป็นต้น 
1.15  งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
มีการแบ่งงานความรับผิดชอบงานด้านงานพัสดุเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้รักษาการในต าแหน่ง            
เจ้าพนักงานพัสดุ รับผิดชอบงานพัสดุ  จัดหา จัดซื้อ  ตรวจรับ 
เก็บรักษา จัดท าทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ  ด าเนินการเรื่องการจัดซื้อ
และการจ้างซ่อมพัสดุครุภณัฑ์  ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง   เป็นต้น 
1.16 งานควบคุมงบประมาณ 
มีการแบ่งงานความรับผิดชอบงานควบคุมงบประมาณ เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกองคลัง รับผิดชอบควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  เป็นต้น 
1.17 งานก่อสร้าง 
มีการแบ่งงานความรับผิดชอบงานด้านก่อสร้าง เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนายช่างโยธาและผู้ช่วยนายช่างโยธา รับผิดชอบ
งานส ารวจก่อสร้าง ออกแบบก่อสร้าง ประมาณการราคาก่อสร้าง 
เป็นต้น 
1.18 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
มีการแบ่งงานความรับผิดชอบงานด้านออกแบบและควบคุม
อาคาร เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกองช่าง 
รับผิดชอบงานออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นต้น 
1.19 งานผังเมือง 
มีการแบ่งงานความรับผิดชอบงานด้านผังเมือง เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนายช่างโยธา รับผิดชอบงานวางผังเมืองโครงการ
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น 
 

10. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ไม่พบจุดอ่อน 
11.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควบคุมที่เพียงพอแล้ว  
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมในระดับหนึ่ง  คือ 
กิจกรรมการลดปัญหาขยะ 
ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม ดังน้ี 
- มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 
- จัดให้มีประเภทถังขยะ เพื่อสะดวกในการคัดแยก 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่อการจัดการขยะในชุมชน 
- ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน 
12.งานการเงิน มีควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมในระดับหนึ่ง  คือ 
กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าฎีกาให้ศึกษาระเบียบให้
รัดกุม 
- ช้ีแจงการยื่นเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายงบประมาณแก่ผูท้ี่ขอ
เบิก ผู้รับจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบก่อนการเบิกจ่าย 
13.งานบัญชี ไม่พบจุดอ่อน 
14.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมในระดับหนึ่ง  คือ 
กิจกรรมการจัดเก็บภาษี 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ 
- ก าหนดนโยบายหรือแผนการเร่งรัด การจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน 
- ออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน 
- เร่งรัด จนท. ที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ด าเนินการโดยเร็ว 
15. งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน มีควบคุมที่เพียงพอแล้ว  
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมในระดับหนึ่ง  คือ 
กิจกรรมการจัดซ้ือ จัดจ้าง   
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้   
-ประเมินผลจากการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ว่ามีความ
รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุฯ 
-จัดส่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมระบบ  
e-laas หากมีการปรับปรุงระบบ หรือศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน
จากระบบ การสอบถามจากผู้เชียวชาญ เป็นต้น 
-เจ้าหน้าที่ควรศึกษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

1.20 งานไฟฟ้าสาธารณะ และสาธารณูปโภค 
มีการแบ่ งงานความรับผิดชอบงานไฟฟ้าสาธารณะ และ
สาธารณูปโภค เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกอง
ช่าง และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รับผิดชอบงานไฟฟ้าสาธารณะ 
และสาธารณูปโภค เป็นต้น 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 งานบริหารงานทั่วไป 
กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป 
พบจุดอ่อน 
-ความเสี่ยงท่ีเกดิจากสภาพแวดลอ้มภายในคือส านักงานมีสถานท่ี
คับแคบ และเอกสารมีจ านวนมาก ตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอ   
-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือหน่วยงานต่างๆ
นอกพ้ืนที่จ านวนมากเข้ามาศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมโครงการ
อยู่บ่อยครั้งมาก เพราะเป็นพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมและมีแหล่ง
ท่องเที่ยว คือน้ าตกทรายขาวและมัสยิดโบราณ แต่จ านวน
บุคลากรในหน่วยงานมีน้อย อาจจะท าให้การบริการไม่ทั่วถึง 
2.2 งานบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมการวางแผนสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
พบจุดอ่อน   
-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการโอนย้าย 
เปลี่ยนแปลงบ่อย จึงต้องมีการสรรหา ตามระเบียบบริหารงาน
บุคคล 
2.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา  
 -ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ โครงการในแผน 
พัฒนายังไม่สามารถจะด าเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากความ 
ต้องการโครงการมีมาก แต่งบประมาณมีน้อย  
2.4 งานงบประมาณ 
กิจกรรมการโอนงบประมาณ 
พบจุดอ่อน  
-ความเสี่ยงท่ีเกดิจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ มีการโอน 
งบประมาณหลายครั้ง เนื่องจากงบประมาณบางรายการ 
ไม่เพียงพอ ท าให้ประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณยังไม่
เหมาะสมเพียงพอในหลายรายการ 
 

16. งานควบคุมงบประมาณ ไม่พบจุดอ่อน 
17. งานก่อสร้าง 
กิจกรรมด้านการออกแบบก่อสร้าง 
มีควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมในระดับ
หนึ่ง  คือ 
-ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานติดตามระเบียบและแนวทางใหม่ๆ
อยู่เสมอ และให้มีกระบวนการวางแผนในการด าเนินงานท่ีดี หา
บุคลากรมาปฏิบตัิงานในกองช่างเพิ่มขึ้น 
-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจา้ง ติดตามและตรวจสอบ
โครงการที่ด าเนินการ 
18. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ไม่พบจุดอ่อน   
19. งานผังเมือง 
กิจกรรมงานวางผังเมือง 
มีควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมในระดับ
หนึ่ง  คือ 
-จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในกองช่างเพิ่มขึ้น อาจจะจ้างเหมา
บริการ หรือเปิดกรอบ นายช่างผังเมือง เป็นต้น 
20. งานไฟฟ้าสาธารณะ และสาธารณูปโภค 
กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
มีควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมในระดับ
หนึ่ง  คือ 
-จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในกองช่างเพิ่มขึ้น อาจจะจ้างเหมา
บริการ หรือเปิดกรอบ เจ้าพนักงานด้านไฟฟ้า เจ้าพนักงานประปา 
เป็นต้น 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

2.5 งานสวัสดิการสังคม 
ไม่พบจุดอ่อน    
2.6 งานกิจกรรมด้านเด็ก เยาวชนและนันทนาการ 
กิจกรรมการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชน 
-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การรวมกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ยังขาดความเข้มแข็ง ส่งผลต่อการแสดงศักยภาพ
กลุ่มและการช่วยเหลือกลุ่มยังไม่ต่อเนื่อง 
2.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน 
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พบจุดอ่อน  
-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากร
ประจ าที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยโดยเฉพาะ 
2.8 งานกิจการสภา 
ไม่พบจุดอ่อน  
2.9 งานบริหารการศึกษา 
กิจกรรมการบริหารด้านการศึกษา  
พบจุดอ่อน    
-ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยังมีพื้นที่ใช้สอยน้อย ท าให้การท ากิจกรรมที่ต้องใช้พื้นที่
กว้างท าได้ยาก 
2.10 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ไม่พบจุดอ่อน    
2.11 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมการลดปัญหาขยะ 
พบจุดอ่อน   
-ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ยังไม่มีการแยก
ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล เป็นต้น ท าให้ไม่
สามารถลดปริมาณขยะในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.12 งานการเงิน 
กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
-ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การส่งหลักฐาน
ในการแนบฎีกาเบิกจ่ายเงินล่าช้าเนื่องจากความไม่เข้าใจของผู้ขอ
เบิกหรือผู้รับจ้าง ท าให้การเบิกจ่ายต้องล่าช้าออกไป 
๒.13 งานบัญชี ไม่พบจุดอ่อน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๒.14 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กิจกรรมการจัดเก็บภาษี 
-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ จัดท าแผนการ
เร่งรัดการจัดเก็บภาษี แต่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้  
เนื่องจากผู้เสียภาษีไม่ด าเนินการจ่ายภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๒.15 งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
กิจกรรมการจัดซ้ือ จัดจ้าง   
-ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ระบบ e-laas มี
การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน 
ท าให้การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลง อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ 
อาจท าให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้ 
2.16 งานควบคุมงบประมาณ ไม่พบจุดอ่อน 
2.17 งานก่อสร้าง 
กจิกรรมด้านการออกแบบก่อสร้าง 
พบจุดอ่อน   
-ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ราคาวัสดุต่างๆ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่คงที่ท าให้การประมาณการราคาต่างๆต้องแก้ไข
ตลอดเวลา  ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามแบบแปลน ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการก่อสร้าง   
2.18 งานออกแบบและควบคุมอาคาร ไม่พบจุดอ่อน   
2.19 งานผังเมือง 
กิจกรรมงานวางผังเมือง 
พบจุดอ่อน   
-ความเสี่ยงท่ีเกดิจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานเฉพาะทางโดยตรง 
2.20 งานไฟฟ้าสาธารณะ และสาธารณูปโภค 
กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
พบจุดอ่อน   
-ความเสี่ยงท่ีเกดิจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานเฉพาะทางโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
                                                                     -7-                                                            แบบ ปค.4 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕62 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
3.กิจกรรมการควบคุม 
3.1 งานบริหารงานทั่วไป  
กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป  
ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม ดังน้ี 
-ส ารวจเอกสารเก่า เพื่อท าลายเอกสาร ลดปรมิาณเอกสาร หรือ
ด าเนินการจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
-จัดให้มีการประชุมเตรียมงานและต่างๆและซักซ้อมการปฏบิัติงาน  
ในเรื่องต่างๆอยู่เสมอ รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้น าท้องที่  
ประชาชน กลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี ช่วยกันในการ 
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค ์
3.2 งานบริหารงานบุคคล   
กิจกรรมการวางแผนสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม ดังน้ี 
- ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างอย่างเหมาะสม และขอใช้บัญชี
ต าแหน่งว่างจากบัญชีของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง
รายงานการสรรหาต าแหน่งสายบริหาร เพื่อให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด าเนินการสรรหา และด าเนินการสรรหา
ต าแหน่งพนักงานจ้างที่ว่างโดยเร็ว เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต.  
ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม ดังน้ี 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตน โดยประสานกับผู้น าในชุมชนใน
การจัดประชุมเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันเสนอ
โครงการที่เหมาะสมกับงบประมาณและสถานะทางการคลังของ
หน่วยงาน 
3.4 งานงบประมาณ     
กิจกรรมการโอนงบประมาณ  
ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคมุ ดังนี้ 
- มีการประชุมวางแผน ส ารวจรายจ่าย ในงบประมาณปีที่ผ่านมา 
เพื่อให้ได้รายจ่ายที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด พร้อมทั้งวิเคราะห์
รายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของแต่ละส่วนราชการ  
3.5 งานสวัสดิการสังคม ไม่พบจุดอ่อน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕62 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
3.6 งานกิจกรรมด้านเด็ก เยาวชนและนันทนาการ  
กิจกรรมการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม ดังน้ี 
- จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของสภาเด็กและเยาวชน แต่งตั้งค าสั่ง 
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
3.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม ดังน้ี 
- ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ 
3.8 งานกิจการสภา ไม่พบจุดอ่อน 
3.9 งานบริหารการศึกษา  
กิจกรรมการบริหารด้านการศึกษา  
ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม ดังนี ้
- จัดท าโครงการในแผนพัฒนาเพือ่ตั้งงบประมาณใช้ในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมและขยายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อใช้ในการบริหารจดัการเรยีนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
3.10 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ไม่พบจุดอ่อน 
3.11 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 
ก าหนดกิจกรรมขึ้น มาควบคุม ดังน้ี 
- มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 
- จัดให้มีประเภทถังขยะ เพื่อสะดวกในการคัดแยก 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่อการจัดการขยะในชุมชน 
- ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน 
๓.12 งานการเงิน 
กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าฎีกาให้ศึกษาระเบียบให้
รัดกุม 
- ช้ีแจงการยื่นเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายงบประมาณแก่ผู้ที่
ขอเบิก ผู้รับจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบก่อนการเบิกจ่าย 
๓.13 งานบัญชี ไม่พบจุดอ่อน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๓.14 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กิจกรรมการจัดเก็บภาษี 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ 
- ก าหนดนโยบายหรือแผนการเร่งรัด การจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน 
- ออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน 
- เร่งรัด จนท. ที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ด าเนินการโดยเร็ว 
๓.15 งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
กิจกรรมการตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจ้าง  
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้   
-จัดส่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมระบบ  
e-laas หากมีการปรับปรุงระบบ หรือศึกษาจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานจากระบบ การสอบถามจากผู้เชียวชาญ เป็นต้น 
-เจ้าหน้าที่ควรศึกษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.16 งานควบคุมงบประมาณ ไม่พบจุดอ่อน 
3.17 งานก่อสร้าง 
กิจกรรมด้านการออกแบบก่อสร้าง 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ 
-ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานติดตามระเบียบและแนวทางใหม่ๆ
อยู่เสมอ และให้มีกระบวนการวางแผนในการด าเนินงานท่ีดี หา
บุคลากรมาปฏิบตัิงานในกองช่างเพิ่มขึ้น 
-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจา้ง ติดตามและตรวจสอบ
โครงการที่ด าเนินการ 
3.18 งานออกแบบและควบคุมอาคาร ไม่พบจุดอ่อน   
3.19 งานผังเมือง 
กิจกรรมงานวางผังเมือง 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ 
จัดหาบุคลากรมาปฏิบตัิงานในกองช่างเพิ่มขึ้น อาจจะจ้างเหมา
บริการ หรือเปิดกรอบ นายช่างผังเมือง เป็นต้น 
3.20 งานไฟฟ้าสาธารณะ และสาธารณูปโภค 
กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
จัดหาบุคลากรมาปฏิบตัิงานในกองช่างเพิ่มขึ้น อาจจะจ้างเหมา
บริการ หรือเปิดกรอบ นายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานประปา เป็นต้น 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
น าระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต 
โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม ปรับปรุง ค าสั่ง  โครงการพัฒนา
บุคลากร การติดต่อประสานงานทั้งภายใน ภายนอก  เป็น
เครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงในงานทั้ง 20 งานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว ดังนี้  
๔.๑ การติดต่อประสานงานภายในองค์กร 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว มีการติดต่อสั่งงานโดยใช้
โทรศัพท ์ ไลน์กลุ่ม ซึ่งสามารถติดต่อกันภายในหน่วยงาน   ซึ่งท า
ให้การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที   
๔.๒ การติดต่อประสานงานภายนอก 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ติดต่อประสานงานในเรื่อง
ต่างๆ ทางโทรศัพท์  โทรสาร หอกระจายข่าว ไลน์กลุ่ม  ไปยัง
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้  อบต.ได้
น าระบบ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ มาช่วยใน
การบริหารและปฏิบัติราชการท าให้การปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา  
และสามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบอินเตอร์เน็ต 
๕.วิธีการติดตามและประเมินผล 
ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  การ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พบว่า ทุกงานทั้ง 
20  งาน ผลการประเมิน พบว่า มีการควบคุมเพียงพอแล้ว แต่
จะต้องมีการปรับปรุงในบางกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
  มีการควบคุมที่เพียงพอ  และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม  โดยจะก าหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอ
ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพ่ือก าหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง  
ซึ่งจะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ 
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