
 
แบบ  ปค.4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ส านักงานปลัด 

1.1 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ        
   ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

กองคลัง  
1.2 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุ มัติ เบิกจ่าย
งบประมาณ   

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ        
    เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีอยู่ 
เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความ
แม่นย าในการท างาน  และต้องปฏิบัติงานภายในเวลา
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
1.3 กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษี  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ        
   - ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ซ่ึง
เป็นงานเกี่ยวกบัโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออก
ส ารวจ ภาคสนาม  เนื่องจากกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ  
แต่มบีุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน            

กองช่าง   
1.4 กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ        
    การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร 
ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วน 
และผู้ขออนุญาตไม่ท าตาม แบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต  
กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
1.5 กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ        
        เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีอยู่ 
เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความ
แม่นย าในการท างาน  และต้องปฏิบัติงานภายใน 
เวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้วิเคราะห์
ประเมินการควบคุมภายใน  ตามสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมแล้ว  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม  13/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.
2562 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุม
ภายใน ผลการประเมิน คือ พบความเสี่ยงอยู่ จ านวน  
5  กิจกรรม  ประกอบด้วย 
ส านักงานปลัด 
   1.1 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ความเสี่ยง  คือ  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

   ต้องไปด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.5 ต่อไป 
 
กองคลัง  
   1.2 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่าย
งบประมาณ  ความเสี่ยง  คือ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่มีอยู่  เนื่องจากต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบและความแม่นย าในการท างาน  และต้อง
ปฏิบัติงานภายในเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
   1.3 กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษี  ความเสี่ยง  คือ 
ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็น
งานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออก
ส ารวจ ภาคสนาม  เนื่องจากกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ  
แต่มีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน         

   ต้องไปด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.5 ต่อไป 
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แบบ  ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
2.  การประเมินความเสี่ยง 

ส านักงานปลัด 

2.1 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ความเสี่ยง  คือ  ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  กองคลัง  
2.2 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุ มัติ เบิกจ่าย
งบประมาณ   

ความเสี่ยง  คือ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ี
มีอยู่ เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความ
แม่นย าในการท างาน  และต้องปฏิบัติงานภายในเวลา
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
2.3 กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษี  
ความเสี่ยง  คือ ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในด้านนี้
โดยตรง ซ่ึงเป็นงานเกี่ยวกบัโปรแกรมแผนที่ภาษี
รวมถึงการออกส ารวจ ภาคสนาม  เนื่องจากกองช่าง
เป็นผู้รับผิดชอบ  แต่มีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน       

กองช่าง   
2.4 กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 

ความเสี่ยง  คือ การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง 
ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการ 
ไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ท าตาม แบบแปลนที่
ยื่นขออนุญาต  

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
2.5 กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ความเสี่ยง  คือ  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ี
มีอยู่ เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความ
แม่ย าในการท างาน  และต้องปฏิบัติงานภายในเวลาที่
มีอยู่อย่างจ ากัด 
 
 

กองช่าง   
1.4 กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 

ความเสี่ ยง   คือ  การยื่นขออนุญ าต ก่อสร้ าง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมา
รับบริการ ไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ท าตาม 
แบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต ต้องไปด าเนินการจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.5 
ต่อไป 

กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม   
1.5 กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ความเสี่ยง  คือ  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งานที่มีอยู่ เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและ
ความแม่ย าในการท างาน  และต้องปฏิบัติงานภายใน
เวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด   ต้องไปด าเนินการจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.5 
ต่อไป 
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แบบ  ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
3.  กิจกรรมการควบคุม 

ส านักงานปลัด 

3.1 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานด้าน
งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

กองคลัง  
3.2 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุ มัติ เบิกจ่าย
งบประมาณ   
 - ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
ที่ 13/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562 
 - ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบและระมัดระวัง
ในการจัดท าและตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่าย  ให้
เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  
3.3 กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษี  
 - ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
ที่ 13/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562 
 - ก าชับเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

กองช่าง   
3.4 กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 
 - ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
ที่ 13/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562 
 - ก าชับเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
3.5 กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
ที่ 13/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562 
- ส่งบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
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แบบ  ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้น าระบบ
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ 
การสื่อสาร  การติดตามข้อมูลข่าวสาร  ระเบียบ  
หนังสือสั่งการ  โทรศัพท์  โทรสาร  การประชุม  การ
ปรับปรุงค าสั่ง  การติดต่อประสานงาน  ทั้งภายในและ
ภายนอกส่วนราชการ  เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการ
บริหารความเสี่ยง  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการได้ทันท ี

5.  การติดตามประเมินผล 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  มีการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติของฝ่ายบริหาร  ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้  มีการประเมินผลแบบรายครั้ง  
เป็นครั้งคราว  กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการ
ก าหนดวิธีปฏิบัติ  เพ่ือให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบและการสอบทาน  ได้รับการ
พิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่ งการให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
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ผลการประเมินโดยรวม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม   มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 
5 องค์ประกอบ  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีการควบคุมที่เพียงพอ  และเหมาะสม  เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
แต่อย่างไรก็ตาม  ภารกิจตามแผนการด าเนินการที่ส าคัญ  บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป   

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้   

    1.1 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ความเสี่ยง คือ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

    1.2 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ   
ความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมีอยู่ เนื่องจากต้องใช้ความละเอียด

รอบคอบและความแม่นย าในการท างาน  และต้องปฏิบัติงานภายในเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด     
1.3 กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษี 
      ความเสี่ยง คือ ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ซ่ึงเป็นงานเกี่ยวกับ

โปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกส ารวจ ภาคสนาม  เนื่องจากกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ  แต่มีบุคลากรน้อยไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน        

1.4 กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 
 ความเสี่ยง คือ การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียม

เอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ท าตาม แบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต 
1.5 กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   ความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมีอยู่ เนื่องจากต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบและความแม่นย าในการท างาน  และต้องปฏิบัติงานภายในเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 
 

              ลายมือชื่อ          
      (นายชอบ   ถาวร) 
               ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
          วันที่  31  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562   


