
 

แบบ  ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
ส านักงานปลัด  
1.   สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      กิจกรรมการปฏิบั ติงานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 

  เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
คือ ขาดบุคลากรต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาเทาสาธารณภัย ท่ีรับผิดชอบโดยตรง เนื่องจาก
สภาพพื้นท่ีในต าบลยะลาเป็นพื้นท่ีท่ีมีเหตุอุทกภัยทุกปี  
 

       กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน                                        
        เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ  ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้
ความส าคัญในการเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นหรือ
ปัญหาความต้องการ ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าท่ีของผู้น าและ
สมาชิกสภา อบต.ท่ีจะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ  
      
       กิจกรรมการจัดเ ก็บเอกสารให้ เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
       เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน คือ มีการ
จัด เก็บ เอกสารไม่ เป็น ระบบตามระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรี ยากต่อการสืบค้น 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จาก

ส านัก/กอง ท่ีมีจุดอ่อนมีความเส่ียง คือ 
1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน

การควบคุมภายใน  
 
พบจุดอ่อน ท่ีเป็นความเส่ียงของ ส านักปลัด อบต. 

กองคลัง กองช่าง  
ข้อสรุป จุดอ่อนและความเส่ียงดังกล่าวข้างต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ต้องไปด าเนินการ
จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ 
ปค.5  ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

  



 

แบบ  ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

กองคลัง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  
      กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและเบิก
จ่ายเงิน 
      ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน  โดย
การตรวจสอบท่ีไม่ละเอียด 
 
 

     กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  โดย
โดยตรง มีเพียงแต่งต้ังต าแหน่งอื่นมาช่วยราชการแทน  
หากมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมาก
จะท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน 
 
      กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
      ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้
เสียภาษี  ท าให้การบันทึกบัญชีคุมลูกนี้ไม่ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 
 

     กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
     เกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหม่ท่ีมาบังคับ
ใช้มีการเป ล่ียนแปลงบ่อย อีก ท้ังไม่มี เ จ้าหน้าท่ี ท่ี
รับผิดชอบโดยตรงจึงท าให้การเกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

  
 

 

 



 

แบบ  ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ   อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
   

กองช่าง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมด้าน งานส ารวจ ออกแบบ และเขียน
แบบก่อสร้าง คือ  
     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในกอง
ช่างมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ การ
จัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร 
การทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ 
การตรวจสอบการก่อสร้าง การแบ่งงานตามภารกิจงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
    กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  
    ความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
    มีบุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินการติดตามและ
ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด 
    ความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ         
    - กองช่างได้มีการน าศึกษากฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง 
และหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ออกแบบการ
ก่อสร้างท่ีได้มาตรฐาน รวมถึงส ารวจราคาวัสดุต่างๆ ใน
การปฏิบัติภารกิจ และสาธารณภัยต่าง ๆ 
     - ผู้รับจ้างด าเนินงานไม่ตรงตามแบบแปลนท่ีก าหนด 
ท าให้ต้องมีการแก้ไขและเกินความล่าช้า 

 



 

แบบ  ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

   กิจกรรมด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง 
   ความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก   คือ 
   ราคากลางท่ีก าหนดโดยส านักงานงบประมาณเป็น
รายปี ท าไม่สอดคล้องกับราคาท้องตลาดท่ีเป็นปัจจุบัน   
ราคาวัสดุต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ราคาไม่คงที ท าให้การ
ประมาณราคาต้องมีการแก้ไขตลอดเวลา 

 

ส านักงานปลัด 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมการปฏิบั ติงานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย 
     ความเส่ียงเกิดจากเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  และผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีความรู้ความ
ช านาญงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาด
ประสบการณ์ ส่งผลให้งานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
     กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน                              
      ผู้ เข้ า ร่ ว มประ ชุ มประชาคมหมู่ บ้ าน  พบว่ า              
มีความเส่ียงน้อย เนื่องจากชาวบ้านยังขาดการให้ความ
ร่วมมือในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  อีกท้ังทัศนคติ
ของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าท่ีของผู้น าท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ  ซึ่งท าให้มีโอกาสน้อย
ท่ีจะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ท่ัวถึง 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

แบบ  ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

       
 กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี       
        พบว่า  มีความเส่ียงน้อย เนื่องจากการค้นหา
เอกสารค่อนหาข้างหายาก  ไม่มีการแยกเอกสารเป็น
ประเภทหมวดหมู่ เป็นระบบการจัดเก็บตามระเบียบ
งานสารบรรณ   
      
กองคลัง 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
      กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและ 
เบิกจ่ายเงิน 
      การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมิน พบว่า 
   ๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่ง
การและมติ ครม.และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๒. ตรวจสอบการรับ และการน าฝากเงิน 
   ๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจา่ยให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

      
 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
       การประเมินความเส่ียงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  อยู่
ในระดับปานกลาง  ซึ่งจากการประเมินพบว่า  หากไม่มี
การสรรหาเ จ้าหน้าท่ีพัสดุหรือมี เ จ้าหน้าท่ี ท่ีไ ด้รับ
มอบหมายงานด้านพัสดุท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีเหมาะสมกับงบประมาณท่ีต้ังไว้ อาจท าให้การ
ท างานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้
ประกอบการปัจจุบันมีการปรับเปล่ียนระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจ าเป็น ท่ีจะต้อง
ศึกษาระเบียบใหม่อย่างเคร่งครัด เนื่องจากการจัดซื้อจัด
จ้างจ าเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นใน
องค์การบริหารส่วนต าบล และเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
 
      กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
      ความเสี่ยง 
- การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยัง

ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
- การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุม 
- ผู้มีหน้าท่ีช าระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ 
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กองช่าง 
2.การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมด้านงานส ารวจ ออกแบบ และเขียนแบบ
ก่อสร้าง 
     การประเมินความเส่ียง พบว่า 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ ท าให้การ 

    ควบคุมงานหลายโครางการอาจดูแลไม่ท่ัวถึง     
-  เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความช านาญ และยัง 

    ขาดความเข้าใจในข้อระเบียบ หรือกฎหมายท่ี    
    ออกมาใหม่ ในการปฏิบัติงาน     
      กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
- สาธารณสมบัติท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ 
ประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสีย
งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ  
 
กิจกรรมด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง 

          ป ร ะ เ มิ น คว าม เ สี่ ย งพ บ ว่ า  เ จ้ า ห น้ า ท่ี
ผู้รับผิดชอบ   ไม่ได้จัดล าดับความส าคัญโครงการในการ
ประมาณการราคา  และอัตราขึ้นลงของน้ ามันเช้ือเพลิง
มีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ค่าแรงงานมีการ
ปรับราคาขึ้นลงตามราคาน้ ามันเช้ือเพลิง 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

ส านักงานปลัด  
3. กิจกรรมการควบคุม 
    กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
    - มีการท าค าส่ังมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดฯท า
หน้าท่ีรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   
     กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
      ประชุมช้ีแจงผ่านกิจกรรมท่ีลงพื้นท่ีให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมท้ังสร้างแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมจัดท าประชาคม เช่น การยกย่องผู้มาร่วมกิจกรรมท่ี
มีข้อเสนอแนะมากท่ีสุด 
 
      กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี   
     1. ส ารวจเอกสารและแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ท าลายเอกสารที่เกินก าหนดตามระเบียบฯ 
     2.  จัดหมวดหมู่ เอกสารให้ ชัดเจน และจัดท า
ทะเบียนคุมเพื่อสืบค้นง่าย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

แบบ  ปค. 4 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองคลัง 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
    กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
     ๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการ
เบิกจ่าย 
      ๒. เจ้าหน้าท่ีการเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบ
ทานการเบิกจ่ายตามข้ันตอน 
 
     กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

1. มีการสรรหา บรรจุแต่งต้ังเจ้าพนักงานพัสดุและ 
มีค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. จัดส่งเข้าอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ 
 

     กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
ครบถ้วน 

1. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น 
       2.  จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี
ประจ าป ี
        3.  ท าการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบ
ทุกข้ันตอนและสม่ าเสมอ 
        4.  สรรหาบุคลกรตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
       5. มีค าส่ังแต่งเจ้าหน้าท่ีมารักษาราชการแทน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

แบบ  ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองช่าง 
3. กิจกรรมการควบคุม         
    กิจกรรมด้านงานส ารวจ ออกแบบ และเขียนแบบ
ก่อสร้าง                                                
    1. .สรรหาบุคลากรมาบรรจุในต าแหน่งท่ีว่างตาม
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี                                                        
    2.  ติดตามประเมินผลจากการรายงานในบันทึกการ
ควบคุมงานก่อสร้างและรายงานผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
    3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
     กิจกรรมด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง 
    1. สรรหาบุคลากรตามกรอบแผนอัตราก าลัง   3 ปี 
ขอใช้บัญชีของกรมฯ 
    2. จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัยและตรงต่อ
ความต้องการ มีความเหมาะสมกับจ านวนเจ้าหน้าท่ี 
     กิจกรรมด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง 
     1. ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะ
เศรษฐกิจของโลกและราคาน้ ามัน 
     2.. ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการอย่าง
รวดเร็วและเป็นระบบ โดยล าดับความส าคัญของ
โครงการในการประมาณราคา 
     3. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ส านักงานปลัด  
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1. น าระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร
และการปฏิบัติงานส านักงานปลัดมีการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร หนั ง สือ ส่ังการ ระ เบียบ ข้อบั ง คับจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติด าเนินงานทัน
ต่อสถานการณ์และเวลาท่ีก าหนดมากขึ้น อีกท้ังยัง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นอย่างดีด้วย 
     ๒. การประสานงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัด เช่น  
        (๑) การติดต่อประสานงานภายในส านักปลัด 
แจกจ่ายให้ส านัก/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบในทันทีท่ีไ ด้รับ
หนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน  
        (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง  ๆ ของท้องถิ่น  ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และ
โทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองคลัง 
4.   สารสนเทศและการสื่อสาร 
      กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชีการรับและ
เบิกจ่ายเงิน 
      ควรให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน และการส่ือสารกับหน่วยงานผู้เบิกได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
      

      กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      การจัดซื้อจัดจ้าง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดย
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 65(1)(ข) หรือวิธีเฉพาะเจาะจอง ตามมาตรา 
56 (2)(ง) กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน 
ควรแจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบ
ถึง  ระเบียบ กฎหมาย  การเงิน  พัสดุ  ท่ีเปล่ียนแปลง
ใหม่ ๆ  
 
      กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
      การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่นการ
ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ท การประสานกับผู้มีหน้าท่ีช าระ
ภาษี ลูกหนี้ค้างช าระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทาง
อินเตอร์เน็ท  

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองช่าง 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑. มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถ้วนเหมาะสม
และช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศอยู่เสมอ 
        ๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่ง
ภายในและภายนอกท่ีเหมาะสม 
        ๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจน
และทันเวลา 
        ๔. มีระบบการส่ือสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
และความเข้าใจท่ีดีระหว่างบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในงานท่ี
เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
        ๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดล าดับ
ช้ันความลับของข้อมูลและบุคคลท่ีควรได้รับ 
      

ส านักปลัด  
5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
      ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ  หัวหน้างาน และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องติดตามก ากับดูแล เพื่อให้การ
ด าเนินงานของส านักงานปลัดเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองคลัง 
5.  การติดตามการประเมินผล  
      ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจ าเดือน 
พบว่า       
      ๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
           มีการควบคุมท่ีเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้  ในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ 
การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์ สินยังไม่
ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีควรประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ให้มากกว่าเดิม 
        ๒. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
             มีการควบคุมท่ีเพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง  แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การ
เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับงานและสนับสนุนให้มีการ
อบรมหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา 
       3. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  
             มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน 
คือ เจ้าหน้าท่ีไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และ
เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย  ไม่ครบถ้วน ต้องติดตาม
ทวงถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะหา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองช่าง 
5.การติดตามและประเมินผล 
     - มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
      - มีการรายงานผลความคลาดเคล่ือนของการ
ด าเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
     - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่ า ง
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทาง       
ท่ีถูกต้อง สอดคล้องกัน 
 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประเมินองค์ประกอบ 

ควบคุมภายในท้ัง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร แต่ยังมีจุดอ่อนท่ีต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  

1.) กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา     สาธารณภัย 
         เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัย  ท่ีรับผิดชอบโดยตรง เนื่องจากสภาพพื้นท่ีในต าบลยะลาเป็นพื้นท่ีท่ีมี
เหตุอุทกภัยทุกปี  

 

2.) กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน                                        
             เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  ประชาชนเข้าร่วมการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้ความส าคัญในการเสนอแนะแนวทาง
ความคิดเห็นหรือปัญหาความต้องการ ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าท่ีของผู้น าและสมาชิกสภา อบต. ท่ีจะต้องเสนอ
โครงการเข้าสู่แผนฯ    

3.) กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
                          เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน  คือ  มีการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ยากต่อการสืบค้น 

4.) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 



 

                         ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในการปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ  โดยโดยตรง มีเพียงแต่งต้ังต าแหน่งอื่นมาช่วยราชการแทน  หากมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ปริมาณงานมากจะท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน 

5.) กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ให้ความ 

ร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี  ท าให้การบันทึกบัญชีคุมลูกนี้ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
        6) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
            เกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหม่ท่ีมาบังคับใช้มีการเปล่ียนแปลงบ่อย อีกท้ังไม่มี
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงจึงท าให้การเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   
    7) กิจกรรมด้าน งานส ารวจ ออกแบบ และเขียนแบบก่อสร้าง คือ  
                           ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในกองช่างมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ส ารวจออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร การทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง การแบ่งงานตามภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมาย  และงาน
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
                       8) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  
                            ความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  มีบุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินการ
ติดตามและควบคุมงานอย่างใกล้ชิดความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ         
            - กองช่างได้มีการน าศึกษากฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง และหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ออกแบบการก่อสร้างท่ีได้มาตรฐาน รวมถึงส ารวจราคาวัสดุต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจ และสาธารณ
ภัยต่าง ๆ 
             - ผู้รับจ้างด าเนินงานไม่ตรงตามแบบแปลนท่ีก าหนด ท าให้ต้องมีการแก้ไขและเกิน
ความล่าช้า 

    9)  กิจกรรมด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง 
     ความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก   คือ  ราคากลางท่ีก าหนดโดยส านักงาน
งบประมาณเป็นรายปี ท าไม่สอดคล้องกับราคาท้องตลาดท่ีเป็นปัจจุบัน   ราคาวัสดุต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ราคา
ไม่คงที ท าให้การประมาณราคาต้องมีการแก้ไขตลอดเวลา 
 
 
    
                            
             (นายอิสมาแอ  เจ๊ะเลาะ) 
                    ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
                                                                       วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


