
  แบบ ปค. 1 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

สํานักงานปลัด 
1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ 
     1.  ขาดเจาพนักงานปองกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่
ปฏิบัติงานโดยตรง 
      2.  ครุภัณฑยานพาหนะวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไมเพียงพอตอการใชงาน 
     กิจกรรมการปองกันและการชวยเหลือประชาชนจาก
โรคติดตอ  (โรคไขเลือดออก) 

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ 
     1.  ประชาชนไมใหความรวมมือและไมเห็นความสําคัญใน
การปองกันตนเองจากโรคติดตอ  (โรคไขเลือดออก) 
     2.  พื้นที่บริเวณกวางทําใหเกิดน้ําทวมขังเปนแหลงกําเนิด
ยุงลายทําใหยากแกการควบคุม 
กองคลัง 
1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
     1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
     กิจกรรมดานงานพัฒนาจัดเก็บรายได 
     เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  ดังนี้ 
     1.  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดขาดความรู
ความเขาใจดาน พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ. 
2562 
     2.  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง 
     เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  ดังนี ้
     1.  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ. 2562   

สํานักงานปลัด 
     สํานักงานปลัด  ไดวิเคราะหประเมินระบบ
การควบคุมภายใน  ที่ปรากฏโครงสรางองคกร
ตามคําสั่งแบงงาน ฯ  ในภารกิจ 6  งาน  คือ  
 1. งานการเจาหนาท่ี 
 2. งานบริหารงานทั่วไป 
 3. งานนโยบายและแผน 
 4. งานกฎหมายและคดี 
    5.  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    6.  งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน 
     โดยวิเคราะห  ประเมินผลตามตามพระราช 
บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
หลัก เกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน  สําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบวา กิจกรรม
การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  กิจกรรม
การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรค 
ติดตอ(โรคไขเลือดออก)  ไมพบความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญ  แตตองมีการติดตามและปรับปรุงอยู
อยางสม่ําเสมอ 
กองคลัง 
     กองคลัง  ไดวิเคราะหประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  ที่ปรากฏโครงสรางองคกรตาม
คําสั่งแบงงาน ฯ  กองคลัง  ในภารกิจ 5 งาน คือ  
    1. งานการเงนิ 
 2. งานการเงินและบัญชี 
 3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได 
 4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    5.  งานธรุการ 
     

 
 
 



แบบ ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

   2.  พระราชาบัญญัติวินัยการเงนิภาครัฐ พ.ศ. 2561 
   3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 
     4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ  และระเบียบที่เก่ียวของ 
กองชาง 
1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
     กิจกรรมงานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบกอสราง 
     เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  ดังนี้ 
     1.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอจึงทําใหการ
ปฏิบัติงานไมสมบูรณ เชน งานสํารวจระดับหรือแนวตาง ๆ 
ตองใชบุคลากร  อยางนอย 4 คน                                                                              
     2.  เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ  เชน  
ครุภัณฑสํารวจ   

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  ดังนี ้
     1.  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     กิจกรรมงานควบคุมงานกอสราง 

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน ดังนี้ 
1.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 

     เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  ดังนี ้
     1.  การกอสรางโครงสรางและวัสดุกอสรางบางสวนไมได
มาตรฐานหรือตามขอกําหนดของแบบกอสราง   
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน ดังนี้ 
1.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ จึงทําใหการ 

ปฏิบัติงานไมสมบูรณและทั่วถึง 
     2.  เจาหนาที่ไมมีความเชี่ยวชาญในงานดานเทคนิคของ
ระบบงานตาง ๆ  เชน  ประปา  ไฟฟา  ฯลฯ    
 

     โดยวิเคราะห ประเมินผลตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หลัก 
เกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน  สําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบวา  กิจกรรม
ดานงานพัฒนาจัดเก็บรายได ไมพบความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญ  แตตองมีการติดตามและปรับปรุงอยู
อยางสม่ําเสมอ 
 
 
กองชาง 
     กองชาง  ไดวิเคราะหประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  ที่ปรากฏโครงสรางองคกรตาม
คําสั่งแบงงาน ฯ  กองชาง  ในภารกิจ  4  งาน  
คือ  
 1. งานกอสราง 
 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 3. งานประสานงานสาธารณูปโภค 
 4. งานผังเมือง 
    โดยวิเคราะห  ประเมินผลตามตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 หลัก เกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายใน  สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
พบวา  กิจกรรมงานสํารวจ  ออกแบบ  เขียน
แบบกอสราง  ,  กิจกรรมงานควบคุมงานกอสราง 
, กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  และกิจกรรมงาน
ผังเมือง  
ไมพบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ  แตตองมีการ
ติดตามและปรับปรุงอยูอยางสมํ่าเสมอ 

 
 
 
 



 
แบบ ปค. 4 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     กิจกรรมงานผังเมือง    
 เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน ดังนี้ 

     1.  เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบ 
กฎหมาย  เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของที่
ตองปฏิบัติใหถูกตองตามวัตถุประสงคของการขออนุญาต
กอสรางอาคาร                                                                 
     เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  ดังนี ้
     1.  การประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
การผังเมืองและกฎหมายอื่น ที่เก่ียวของที่จะตองนํามาใช
ประกอบการพิจารณาอนุญาตกอสรางอาคารใหประชาชนยัง
ไมเพียงพอ จึงทําใหประชาชนยังไมเขาใจในระเบียบ กฎหมาย
ดังกลาว 
     2.  เจาหนาที่ไมมีความเชี่ยวชาญในงานดานเทคนิคของ
ระบบงานตาง ๆ  เชน  ประปา  ไฟฟา  ฯลฯ                                
    กิจกรรมงานผังเมือง    

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  ดังนี ้
     1.  เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบ 
กฎหมาย  เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของที่
ตองปฏิบัติใหถูกตองตามวัตถุประสงคของการขออนุญาต
กอสรางอาคาร                                                                 
     เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  ดังนี ้
     1.  การประชาสัมพันธเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมาย
การผังเมืองและกฎหมายอื่น ที่เก่ียวของที่จะตองนํามาใช
ประกอบการพิจารณาอนุญาตกอสรางอาคารใหประชาชนยัง
ไมเพียงพอ จึงทําใหประชาชนยังไมเขาใจในระเบียบ กฎหมาย
ดังกลาว 

 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
     กิจกรรมดานงานบริหารศึกษา    
     สภาพแวดลอมของการควบคุมแบงเปน 

      ๑)  สภาพแวดลอมที่เกิดจากปจจัยภายใน คือ ขาดพนัก 
งานสวนตําบลท่ีเปนขาราชการรับผิดชอบโดยตรงในการ
ปฏิบัติงาน 

      ๒)  สภาพแวดลอมที่เกิดจากปจจัยภายนอก คอื การ
เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ 
     กิจกรรมดาน “งานธุรการ” 
     สภาพแวดลอมของการควบคุมเกิดจากสภาพแวดลอมที่
เปนปจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่
เก่ียวของ 
สํานักงานปลัด 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.  ขาดเจาพนักงานปองกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 
     2.  ครุภัณฑยาน พาหนะวัสดุอุปกรณ เครื่องใชในงาน
ปองกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีไมเพียงพอตอการใชงาน 
     กิจกรรมการปองกันและการชวยเหลือประชาชนจาก
โรคติดตอ (โรคไขเลือดออก) 
     1.  ประชาชนไมใหความรวมมือและไมใหความสําคัญใน
การปองกันตนเองจากโรคติดตอ (โรคไขเลือดออก) 
  

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได
วิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่
ปรากฏโครงสรางองคกรตามคําสั่งแบงงาน ฯ  
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ในภารกิจ  
7  งาน  คือ  
 1.  งานบริหารการศึกษา 
 2.  งานสงเสริมการศึกษา 
 3.  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    4.  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    6.  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
    7.  งานกีฬาและนันทนาการ 
    โดยวิเคราะห ประเมินผลตามตามพระราช 
บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน  สําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบวา กิจกรรม
ดานงานบริหารศึกษา และ กิจกรรมดานงาน
ธุรการ ไมพบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ  แตตองมี
การติดตามและปรับปรุงอยูอยางสม่ําเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     กองคลัง 
     กิจกรรมดานงานพัฒนาจัดเก็บรายได 
     1. บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดขาดความรู
ความเขาใจดาน พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  
พ.ศ. 2562 
    2.  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง 
กองชาง 
     กิจกรรมงานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบกอสราง 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 
     กิจกรรมงานควบคุมงานกอสราง 

 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 
 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          

     1.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน มีไมเพียงพอจึงทําใหการ
ปฏิบัติงานไมสมบูรณ                                            
     กิจกรรมงานผังเมือง    
     1.  เจาหนาที่ไมมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการบังคับใช
ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของที่ตองปฏิบัติใหถูกตองตามวัตถุประสงคของการขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กิจกรรมดานงานบรหิารศึกษา 
     ๑.  ครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กยังขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เก่ียวของกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทํา
แผนพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญกับการ
เบิกจายงบประมาณ 
     2.  ไมมีบุคลากรดานนักวิชาการศึกษา 
     3.  ไมมีเจาหนาที่การเงินและบัญชีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองแสง 

 

 
 
 



แบบ ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วนัท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     4.  ไมมีเจาหนาที่พัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนอง
แสง 
     5.  ขาดการเขารับการอบรม 
     กิจกรรมดานงานธุรการ 
     ๑.  ระเบียบ  ขอบังคบัที่เปนแนวทางในการปฏิบัติงานสง
มายัง อบต.หนองแสงลาชา  และเมื่อเสนอหนังสือแลวผูบังคับ 
บัญชาไมสั่งการ  จึงทําใหเกิดความลาชาในทางปฏิบัติ 
     2.  หนวยงานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงานสรุปผลการดําเนินงานและใชจายเงินของป 
งบประมาณท่ีผานมาลาชาหรือบางโครงการไมไดรายงานผล
การดําเนินงาน 
สํานักงานปลัด 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.  แตงตั้งหัวหนาสํานักงานปลัดปฏิบัติหนาที่เจาพนัก 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     2.  จัดต้ังงบประมาณเพ่ือเปนคาบํารุงรักษา  และจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให
เพียงพอตอความตองการ          
     กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
     1.  ใหความรูแกผูนําชุมชนกลุมประชาชนท่ีเปนแกนนํา 
เชน อสม. อปพร. ฝายปกครอง ผรส.ฯ เพ่ือนําไปเผยแพรให 
กับประชาชนภายในชุมชน 
     2.  ฝายปกครองตําบลหนองแสง พรอมชุดรักษาความสงบ
ตําบลหนองแสงและทหาร เพื่อตั้งจุดสกัดเก่ียวกับยาเสพติดใน
พ้ืนที่เปาหมาย 
     3.  ใหความรูแกนักเรียนและเยาวชนเก่ียวกับพิษภัยของ
ยาเสพติด   
     4.  ประชาสัมพันธผานเสียงตามสายภายในชุมชนเก่ียวกับ
พิษภัยของยาเสพติด และโทษของผูเสพ 
     กิจกรรมการปองกันและการชวยเหลือประชาชนจาก
โรคติดตอ(โรคไขเลือดออก) 
     1.  มีการพนหมอกควันเคมี การใสทรายอะเบท เพ่ือปอง 
กันโรคไขเลือดออก 

 



แบบ ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     2.  การประชาสัมพันธใหประชาชน มีความรูเก่ียวกับการ
ปองกันตนเองและบุคคลภายในครอบครัวจากโรคติดตอ (โรค
ไขเลือดออก)      
     3.  รพ.สต.หนองแสงและ อสม. รวมกันทํางานดานการ
ปองกันโรคและควบคุมโรค 
กองคลัง 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรมดานงานพัฒนาจัดเก็บรายได 
     1.  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
     2.  พระราชาบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. 2561 
     3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงนิ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 
     4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวของ 
กองชาง  
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรมงานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบกอสราง 
     1.  การสงเจาหนาที่เขารับการอบรมเก่ียวกับการควบคุม
การกอสรางและบริหารจัดการเปนไปตามระเบียบ 

2.  การใชกฎหมาย ระเบียบ หรือจากหนวยงานที่เกี่ยว 
ของ 
   กิจกรรมงานควบคุมงานกอสราง      
     1.  จัดใหมีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณกอนใชงาน  และให
ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอนการใช
งานทุกครั้ง        

2.  การใชกฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหนวยงานที่ 
เก่ียวของ 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     1.  ขออัตราบุคลากรของกองชาง  องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแสง  เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ. ปราจีนบุร ี  
     2.  ใหเจาหนาที่เตรียมพรอม สําหรับการบริการงาน ดาน
สาธารณูปโภคอยางสม่ําเสมอ  และมีการฝกปฏิบัติการแกไข
ปญหาเรงดวนอยางสม่ําเสมอ      

 



 
 

แบบ ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     3.  สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมงานดานสาธาร             
ณูปโภคและขอรับคําปรึกษาจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
เชนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     1.  ขออัตราบุคลากรของกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแสง เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ.ปราจีนบุร ี
     2. ปรึกษาหารือกับผู เชี่ยวชาญที่สํานักงานโยธาธิการ  
และผังเมืองจังหวัด  
     3.  คนหาขอมูลเก่ียวกับ กฎหมายการผังเมืองและ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ที่จะตองนํามาใชประกอบการ
พิจารณาอนุญาตกอรางอาคารใหประชาชนหมูบานไดเขาใจ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรมดานงานบริหารศึกษา 
     ประชาสัมพันธการรับโอนบุคลากรจากกระทรวงศึกษา 
และจากบัญชีของกรมสงเสริมฯ ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ 
     กิจกรรมงานธุรการ 
     ๑.  เนนย้ําใหเจาหนาที่ติดตามขอมูลขาวสารตาง ๆ อยาง
ตอเนื่องและติดตามคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเสมอ ๆ 
     2.  กําหนดใหหนวยงานท่ีไดรับสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการรายงานสรุปผลการใชงบ ประมาณโครงการภายใน 
๓๐ วัน นับแตโครงการแลวเสร็จ หรือหากเปนโครงการที่
ดําเนินการตลอดปงบประมาณ เชน โครงการอาหารกลางวัน 
ใหรายงานหลงั สิ้นปงบประมาณ 
     3.  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
ที่หนวยงานอ่ืนขอรับเงินอุดหนุน 
สํานักงานปลัด  
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจนและและเตรียม
ความพรอมใหทันตอสถานการณตลอด 24  ชั่วโมง 
     2.  ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการ

 



ปองกันสาธารณภัยตาง ๆ 

 
 

แบบ ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนนิงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
     ประชาสัมพันธผานเสียงตามสายใหความรูแกนักเรียน  
เยาวชน  และประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หนองแสง เก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผูเสพ 
     กิจกรรมการปองกันและการชวยเหลือประชาชนจาก
โรคติดตอ(โรคไขเลือดออก) 
     1.  การรณรงคใหความรูแกประชาชน ในการปองกัน
ตนเอง  และใหความรูแกประชาชนภายในหมูบาน  ในการ
ปองกันและกําจัดยุงลาย 
     2.  แจกเอกสารแผนพับประชาสัมพันธเก่ียวกับการ
ปองกันตนเอกจากโรคติดตอ(โรคไขเลือด ออก) 
กองคลัง 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กิจกรรมดานงานพัฒนาจัดเก็บรายได 
     1.  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน  โดยตรวจ
ขอมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
     2.  ตรวจสอบขอมูลขาวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการ
และกฎ ระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ 
กองชาง 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กิจกรรมงานสํารวจ  ออกแบบ เขียนแบบกอสราง 
     1.  ปรับปรุงคําสั่งแบงงาน  ใหมีความชัดเจน  โดยตรวจ
ขอมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก      
     2.  ตรวจสอบขอมูลขาวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการ
และกฎระเบียบตาง ๆ  ที่เก่ียวของ 
     กิจกรรมงานควบคุมงานกอสราง 
     1.  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน  โดยตรวจ
ขอมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดลมภายในและภายนอก 

 



     2.  ตรวจสอบขอมูลขาวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการ
และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     ใชการสอบทานเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวม 
ทั้งระบบสารสนเทศ  และการสื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยูใน อบต. 
หนองแสงอยางตอเนื่อง  เพื่อทราบความคืบหนาของการดาํเนิน 
การและจัดทําแผนการควบคุมภายในตอไปตรวจสอบขอมูลขาว 
สารเพ่ือรองรับหนังสือสั่งการและกฎระเบียบตาง ๆที่เกี่ยวของ 

แบบ ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     ใชการสอบทานเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
รวมทั้งระบบสารสนเทศ  และการสื่อ สารทั้งหมดทีม่ีอยูใน
อบต.หนองแสงอยางตอเนื่อง  เพ่ือทราบความคืบหนาของการ
ดําเนินการ และจัดทําแผนการควบคุมภายในตอไป  ตรวจสอบ
ขอมูลขาวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการและกฎ  ระเบียบตาง 
ๆ  ที่เก่ียวของ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กิจกรรมดานงานบริหารศึกษา 
     ๑.  นําระบบ Internet  มาชวยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการการติดตามขอมูลขาวสาร ระเบียบหนังสือสั่ง
การ  จึงจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่ งการได
ทันทีทันใด 
     ๒.  การประสานงานภายในและภายนอกของกองการ 
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
     3.  การติดตอประสานงานกับหนวยงานภาย ในองคกร  
คือ สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  สามารถติดตอ
ประสานงานกันไดเปนอยางดี 
     4.  การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสาร 
สามารถติดตอไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย 

 



     กิจกรรมดานงานธุรการ 
     ๑.  นําระบบ  Internet  มาชวยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการการติดตามขอมูลขาวสาร ระเบียบหนังสือสั่ง
การ  จึงจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการไดทันที 
ทันใด      
     2.  การติดตอประสานงานกับหนวยงานภาย ในองคกร  
คือ สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง สามารถติดตอประสาน 
งานกันไดเปนอยางดี  

 
 
 
 
 

แบบ ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     3.  การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสาร 
สามารถติดตอไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหการปฏิบัติงาน 
เปนไปดวยความเรียบรอย 
สํานักงานปลัด 
5. ดานการติดตามและประเมินผล 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     มีการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับผูประสบสา
ธารณภัยในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
     กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
     ใหผูนําชุมชน กลุมประชาชนที่เปนแกนนํา เชน อสม.  
อปพร. ฝายปกครอง  ผรส. ฯ ชวยกันสอดสองประชาชน
ภายในหมูบานของตนเอง เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล 
หนองแสงดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
     กิจกรรมการปองกันและการชวยเหลือประชาชนจาก
โรคติดตอ(โรคไขเลือดออก) 
     ใหผูนําชุมชน  รพ.สต.หนองแสง  และอสม. รวมกัน
สอดสองดูแลประชาชนภายในหมูบานของตนเอง 
กองคลัง 
5. ดานการติดตามและประเมินผล 
     กิจกรรมดานงานพัฒนาจัดเก็บรายได 

 



     ใชแบบรายงานการประชุมเปนเครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ผู 
อํานวยการกองคลังและปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แสง 
กองชาง 
5. ดานการติดตามและประเมินผล 
     กิจกรรมงานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบกอสราง 
     ใชแบบรายงานการประชุมเปนเครื่องมือในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ 
ผูอํานวยการกองชาง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง     

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     กิจกรรมงานควบคุมงานกอสราง 
     ใชแบบรายงานการประชุมเปนเครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ,           
ผูอํานวยการกองชางและปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แสง 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     ใชแบบรายงานการประชุมเปนเครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
ผูอํานวยการกองชาง    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แสง      
     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     ใชแบบรายงานการประชุม  เปนเครื่องมือในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ,       
ผูอํานวยการกองชางและปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แสง 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



5. ดานการติดตามและประเมินผล 
     กิจกรรมดานงานบริหารศึกษา 
     มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวพอสมควร โดยสวน
ใหญจะเปนการประเมินระหวางการปฏิบัติงานและประเมินผล
ตามกําหนด การรายงานตามระเบียบตางๆ รวมทั้งการรายงาน
ตามระยะเวลา  ที่คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายใน
กําหนดดวย 
     กิจกรรมดานงานธุรการ 
     มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวพอสมควร โดยสวน
ใหญจะเปนการประเมินระหวางการปฏิบัติงานและประเมินผล
ตามกําหนด การรายงานตามระเบียบตางๆ รวมทั้งการรายงาน
ตามระยะเวลา ที่คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายใน
กําหนดดวย 

 
 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   ประเมินองคประกอบ

ควบคุมภายในทั้ง  ๕   องคประกอบของการควบคุมภายใน   มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร แตยังมีจุดออนที่ตองจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   ดังนี้  

 
 

สํานักงานปลัด 
กิจกรรมการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 1.  ขาดเจาพนักงานปองกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
2.  ครุภัณฑยานพาหนะวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไมเพียงพอตอ

การใชงาน 
กิจกรรมการปองกันและการชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ  (โรคไขเลือดออก) 

 1.  ประชาชนไมใหความสําคัญและความรวมมือ  ในการปองกันตนเองจากโรคตดิตอ (โรคไขเลือด 
ออก) 

2.  พ้ืนที่บริเวณกวางทําใหเกิดน้ําทวมขัง  เปนแหลงกําเนิดยุงลายทําใหยากแกการควบคุม 
กองคลัง 

กิจกรรมดานงานพัฒนาจัดเก็บรายได 
      1.  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดขาดความรูความเขาใจดาน พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง  พ.ศ. 2562 
      2.  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวของในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง 

กฎหมาย 



1.  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ. 2562 
2.  พระราชาบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. 2561 
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก  จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 
4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เก่ียวของ 

กองชาง 
กิจกรรมงานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบกอสราง 
1.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ  จึงทําใหการปฏิบัติงานไมสมบูรณ เชน งานสํารวจระดับหรือ 

แนวตาง ๆ  ตองใชบุคลากรอยางนอย  4  คน                                                                               
2.  เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ  เชน  ครุภัณฑสํารวจ   

 3.  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
กิจกรรมงานควบคุมงานกอสราง 

 1.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 
 2.  การกอสรางโครงสรางและวัสดุกอสรางบางสวนไมไดมาตรฐาน  หรือตามขอกําหนดของแบบ
กอสราง    

กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  
 1.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ จึงทําใหการปฏิบัติงานไมสมบูรณและทั่วถึง 
 2.  เจาหนาที่ไมมีความเชี่ยวชาญในงานดานเทคนิคของระบบงานตาง ๆ  เชน  ประปา  ไฟฟา  ฯลฯ                                
  กิจกรรมงานผังเมือง    
 1.  เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบ  กฎหมาย  เก่ียวกับการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของ  ที่ตองปฏิบัติใหถูกตอง  ตามวัตถุประสงคของการขออนุญาตกอสรางอาคาร                                                                 
   2.  การประชาสัมพันธเผยแพรความรู  เก่ียวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ           
ที่จะตองนํามาใชประกอบการพิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร  ใหประชาชนยังไมเพียงพอ   จึงทําให
ประชาชนยังไมเขาใจในระเบียบ กฎหมาย  ดังกลาว 
 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กิจกรรมดานงานบริหารศึกษา    

 ๑.  สภาพแวดลอมที่เกิดจากปจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานสวนตําบลที่เปนขาราชการรับผิดชอบ
โดยตรงในการปฏิบัติงาน 

 ๒.  สภาพแวดลอมที่เกิดจากปจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ 
     กิจกรรมดานงานธุรการ 
 สภาพแวดลอมของการควบคุม  เกิดจากสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยภายนอก  คือ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ 
 
             
 

อวยพร รปุระมาณ 
(นายอวยพร  รุประมาณ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
วันที ่ 23  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 


