
แบบ ปค.4 
ช่ือหน่วยงาน กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
กองสวสัดิการสงัคม 

1.สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
1.1 ปรชัญาและรปูแบบการท างาน 
       มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภายในองค์กร รวมทัง้การติดตามผล การตรวจสอบ 
และการประเมนิผลทัง้จากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก 
        
 
      มุ่งมัน่ทีจ่ะใชก้ารบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน
ของงาน (Performace-Based Management) 
       
1.2 ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 
       มขี้อก าหนดด้านจรยิธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนาม
รบัทราบเป็นครัง้คราว 
      พนักงานทราบและเขา้ใจลกัษณะของพฤตกิรรมที่
ยอมรบัและไม่ยอมรบัและบทลงโทษตามขอ้ก าหนดดา้น
จรยิธรรม และแนวทางปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 
 
1.3 ความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากร 
     มกีารสง่เสรมิบุคลากรใหม้กีารเขา้รบัการอบรม เพือ่
เป็นการพฒันาทกัษะ และเพิม่พนูความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
     การประเมนิผลการปฏบิตังิานพจิารณาจากการ
ประเมนิปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของงาน พบว่าผูม้ี
สทิธไิม่มารบัเงนิตามก าหนดเวลาทีน่ดัหมาย เนื่องจาก
ตดิภารกจิ    
 

 
 
 
ผู้บรหิารมคีวามรู้และมุ่งมัน่ที่จะใช้การบรหิารงานแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิข์องงาน มีการบริหารงานแบบ      
ธรรมาภิบาล มกีระจายอ านาจในการควบคุมดูแลและ
การตดัสนิในในการปฏบิตังิาน รวมถงึใหค้วามส าคญัต่อ
การรายงานผลการปฏบิตังิาน 
 
ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัต่อการรายงานผลการปฏบิตัิ
เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ์
 
 
มกีารเวยีนหนังสอื คู่มอื กฎ ระเบียบ และหนังสอืด้าน
จรยิธรรมใหพ้นกังานทราบสม ่าเสมอ 
 
ผู้บรหิารมกีารประชุมและให้ความรู้แก่พนักงานในการ
ปฏบิตังิานที่ถูปต้องและมุ่งเน้นความส าคญัในเรื่องของ
ความซื่อสตัย ์และจรยิธรรม รวมทัง้บทลงโทษต่างๆ 
 
มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
บุคลากรสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตามให้การส่งเสริมและ
พฒันาทกัษะ เพิม่ความรูข้องบุคลากรผู้ปฏบิตังิานด้าน
ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั เพื่อใหไ้ดเ้รยีนรูว้ธิกีาร
เท ค โน โลยี ให ม่ ๆ  ที่ ทั น ส มัย ต่ อ สภ าวก ารณ์ ที่
เปลีย่นแปลง 
 
 

 
        แบบ ปค.4 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 



(1) (2) 
กองสวสัดิการสงัคม 

1.4 โครงสร้างองคก์ร 
      มกีารจดัสายงานและระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
บุคลากรอย่างชดัเจน ตามแผนภูมแิสดงโครงสรา้ง
อตัราก าลงั 
 
 
1.5 การมอบอ านาจและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
      มกีารมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหก้บั
บุคลากรของหน่วยงานตามกรอบโครงสรา้ง และความ
จ าเป็นอย่างเหมาะสมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
      มกีารก าหนดมาตรฐานหรอืขอ้ก าหนดในการว่าจา้ง
บุคลากรทีเ่หมาะสม โดยเน้นถงึการศกึษา 
ประสบการณ์ความซื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรม 
 
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบติังาน 
     มคีณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ และมกีารก ากบั
ดแูลการปฏบิตังิานภายในองคก์รใหเ้ป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในทีก่ าหนดอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
 
 
 
 
 

 
 

มกีารมอบหมายใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัท าโครงสรา้งและสาย
งานการบงัคบับญัชาอย่างชดัเจน 
 
 
 
 
อตัราก าลงัทีม่ไีมเ่พยีงพอ ท าใหก้ารปฏบิตังิานเกดิ
ความลาชา้ 

 
 
 

การบรหิารดา้นบุคลากรมกีารควบคุมอย่างเพยีงพอและ
เหมาะสม บุคลากรมีการปฏิบัติตามระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครดั 
 
 
 
การด าเนินการตดิตามประเมนิผลและวเิคราะหเ์พยีงพอ
และเหมาะสม ท าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 

 
 
 
 

        แบบ ปค.4 (ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
กองสวสัดิการสงัคม 

2. การประเมินความเส่ียง 
2.1 วตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยงานรบัตรวจ 
       มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ

 
 
      
การก าหนดวตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยงานรบัตรวจมี



ด าเนินงานอย่างชดัเจนสอดคล้อง และเชื่อมโยงกนัใน
การท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณ และทรพัยากรที่
ก าหนดไวอ้ย่างเหมาะสม 
2.2 วตัถุประสงคร์ะดบักจิกรรม 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมอย่าง
ชดัเจนสามารถปฏิบัติและวดัผลได้ โดยบุคลากรของ
หน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบังานนัน้ๆ 
2.3 การระบุปัจจยัเสีย่ง 
     ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ระบุความเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก ที่อาจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน โดย
การเรยีงล าดบัความส าคญัของความเสีย่งในการน ามา
บรหิารความเสีย่ง 
 
2.4 การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
     มีก ารก าหน ด เกณ ฑ์ ใน ก ารพิ จ ารณ าระดับ
ความส าคญัของความเสีย่ง มกีารวเิคราะห์และประเมนิ
ระดับความส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและ
ความถีท่ีจ่ะเกดิหรอืโอกาสทีจ่ะเกดิความสีย่ง 
 
 
 
 

ความเหมาะสมชดัเจน และบุคลกรมกีารปฏบิตังิาน
ร่วมกนัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
 
 
ในการด าเนินงานกิจกรรมมีการก าหนดวตัถุประสงค์
อย่างเหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 
มกีารประชุมคณะท างานเพื่อพจิารณาสาเหตุของความ
เสี่ยงในเรื่องการจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผูป่้วยเอดส ์
 
 
 
 
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมิน
กระบวนงาน ปัญหา/จุดอ่อนที่เกดิขึ้น พบว่ายงัมปัีจจยั
ภายในและภายนอก จากการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่การ
เปลีย่นแปลงของพืน้ที ่สภาพเศรษฐกจิและสงัคม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง    

 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.4 (ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
กองสวสัดิการสงัคม 

2.5 การก าหนดวธิกีารควบคุมเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง 
       มีการประชุมคณะท างานควบคุมภายในเพื่อ
พจิารณาความเสีย่ง และก าหนดวธิกีารควบคุม และมี
การแจ้งเวียนรายงานการติดตามประเมินผล การ
ควบคุมภายในและแผนการปรับปรุงการควบคุมให้
พนกังานทุกคนรบัทราบ 

 
 
มกีารก าหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัความเสีย่งโดย
การปลูกจติส านึกด้านคุณธรรม จรยิธรรม และเพิม่พูน
ทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก้ผู้ปฏิบัติงานให้
สามารถดูแลแก้ไขทนัเหตุการณ์ รวมถึงการประสาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ประชาชนเพื่อ



 
3. กิจกรรมควบคมุ 
3.1  มกีารน านโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิวธิกีารปฏบิตังิาน
ที่ท าให้มัน่ใจว่าเมื่อน ากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติ
แล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท์ีผู่บ้รหิารก าหนดไว ้
3.1  มกีารควบคุมชี้ใหผู้ป้ฏบิตังิานเหน็ความเสีย่งทีอ่าจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง 
และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
ถูกตอ้ง 
3.3 มมีาตรการตดิตามและตรวจสอบใหก้ารด าเนินงาน
ขององคก์ร ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและขอ้บงัคบั 
 
 
 
 

แกปั้ญหาความเสีย่งทีม่อียู่ใหห้มดไป 
 
ในภาพรวมกจิกรรมการควบคุมของกองสวสัดกิารสงัคม
ได้ก าหนดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพตามสมควร โดยกจิกรรม
ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏบิตังิานตามปกตมิกีาร
แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบตัิงานที่ส าคญั หรอืงานที่เสีย่ง
ต่อความเสยีหายตัง้แต่ตน้จนจบ และมกีารปรบัแผนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสามกับสถานการปัจจุบัน โดยมี
ผูบ้รหิารและหวัหน้าก ากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามอย่าง
ถูกต้อง ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรฐัมนตรแีละคู่มือ
การปฏบิตังิาน 
       อย่างไรก็ตามยงัมคีวามเสีย่งที่ต้องน ามาปรบัปรุง 
คอื  
    กจิกรรมการยา้ยภูมลิ าเนาของประชาชนตลอดเวลา
ท าใหก้ารตรวจสอบสถานะและคุณสมบตัทิ าใหข้อ้มูลใน
ระบบสารสนเทศเกดิความคลาดเคลื่อนมผีลกระทบต่อ
เงนิงบประมาณทีจ่ดัสรร 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ปค.4 (ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
กองสวสัดิการสงัคม 

4. สาระสนเทศและการส่ือสาร 
4.1  มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วเนื่องกบัการ
ปฏบิตังิานการรายงานและการด าเนินงาน การปฏบิตัิ
ตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัติ่างๆ ทีใ่ชใ้นการ
ด าเนินกจิกรรมของหน่วยงาน 
4.2 มกีารจดัเกบ็ขอ้มลู/เอกสารประกอบการจ่ายเงนิและ
การบนัทกึบญัชไีวค้รบถว้น สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 
4.2 มกีารตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 
เพือ่เขา้รบัการอบรม/ประชาคม หรอืประชาสมัพนัธใ์ห้

 
 
ระบบสารสนเทศและการสือ่สารมคีวามเหมาะสมและ
เพยีงพอ ท าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
 
มกีารตดิต่อสือ่สารกบับุคคลทัง้ภายในและภายนอก 
 
 
 



ประชาชนในพืน้ทีไ่ดร้บัทราบ และมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของทาง อบต.นิคมล านารายณ์ 
5. การติดตามประเมินผล 
5.1  ใช้แบบสอบถาม การสงัเกต เป็นเครื่องมอืในการ
ติดตามประเมินผล สอบถามและวิธีสังเกต เพื่อสอบ
ทานการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องโดยเจา้หน้าทีผู่้ปฏบิตั ิ
หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ตดิตามก ากบัดูแล เพื่อใหก้ารด าเนินงานของส านักปลดั
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลนิคมล านารายณ์  
5.2 มกีารตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในและการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวีธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบตังิาน
ของผู้บริหาร  ผู้ควบคุมและผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครัง้กรณีพบ
จุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่อง เพื่อให้ความมัน่ใจว่าขอ้ตรวจ
พบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ
พิจารณ าสนองตอบ และมีการวินิ จฉั ยสัง่การให้
ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพรองทนัท ี
 

 
 
 
 
การตดิตามประเมนิผลอยู่ในเกณฑด์ ีมกีารตดิตาม
ประเมนิผลการปฏบิตังิานร่วมกนั ระหว่างผูบ้รหิารและ
หวัหน้างาน โดยมกีารแจง้หน่วยงานในสงักดัได้
รบัทราบถงึการตดิตามควบคุมภายใน เพือ่จะไดร้่วม
ด าเนินงานใหส้ าเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงคอ์ย่างมี
ประสทิธภิาพ  กจิกรรมความเสีย่งทีต่อ้งน ามาปรบัปรุง
เพิม่เตมิ เหน็ควรโอนเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร และ
ผูป่้วยเอดส ์เขา้บญัชธีนาคารของรฐัใหค้รบทุกคน เพือ่
สะดวกในการเขา้ถงึสวสัดกิารอื่นๆของรฐั 

 
แบบ ปค.4 (ต่อ) 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

 จากการวเิคราะห์ส ารวจ กองสวสัดกิารสงัคม มคีวามเสี่ยง คอื มปัีจจยัภายในและภายนอก จากการใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่การเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่สภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้และกจิกรรมการ
จ่าเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และผูป่้วยเอดส์ จงึตอ้งน ามาปรบัปรุงเพิม่เตมิต่อไป 
 
                                                ชื่อผูร้ายงาน............................................... 

   (นายศริพิงษ์  วงศส์ุวรรณ) 
                     ต าแหน่ง    นกัพฒันาชุมชนช านาญการ รกัษาราชการแทน 
                ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม 
                                                                                        วนัที ่24 เดอืนตุลาคม พ.ศ.2562    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.5 
กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2562 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้

หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคญัของหน่วยงานรฐั 

วตัถปุระสงค ์
(3) 

ความเส่ียง 
(4) 

การควบคมุภายในท่ีมีอยู่ 
(5) 

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

(6) 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ 
(7) 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ
ภายใน 
(8) 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

(9) 

1.กิจกรรม การเบิกจ่ายเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์
-เพื่อใหก้ารการเบกิจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพี
ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และผูป่้วยเอดสม์ี
ความถูกตอ้ง เป็นไปตามระเบยีบที่
ก าหนด 
 
 
 
 

 
 
- ส ถ า น ะ แ ล ะ
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ ก า ร
ตรวจสอบที่ เป็ น
ปัจจุบนั 
 

 
 
-มี ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร  ก า ร
ด าเนินงานของบุคลากรอย่างมี
ประสทิธภิาพและเพยีงพอ 
-มกีารประชาสมัพนัธใ์ห้
ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และผูป่้วย
เอดสร์ูแ้ละเขา้ใจถงึสถานะ 
คุณสมบตัก่ิอนจะเขา้ถงึสทิธนิัน้
และการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้า
ซึง่สทิธแิละผลประโยชน์ 
 

 
 
-มกีารยา้ยภูมลิ าเนาของ
ประชาชนตลอดเวลาท าให้
การตรวจสอบสถานะและ
คุณสมบตัทิ ายากประกอบ
กบัระบบฐานขอ้มลูของ
กรมสง่เสรมิฯไม่เชื่อมโยง
กบัฐานขอ้มลูอื่นท าใหก้าร
ตรวจสอบยิง่ยากขึน้   
 

 
 
-สถานะและคุณสมบตัขิอง
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่ได้รบั
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ที่ เ ป็ น
ปัจจุบนั 
 

 
 

-ประสานผ่านผูน้ า
ทอ้งที ่ทอ้งถิน่ เพื่อ
ตรวจสอบสถานะ
คุณสมบตัแิละ
ประชาสมัพนัธใ์ห้
ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร 
ผูป่้วยเอดสร์ูแ้ละ
เขา้ใจถงึสถานะ
คุณสมบตัขิองตน 

 
 
กองสวสัดกิาร

สงัคม 

ชื่อผูร้ายงาน.................................................... 
                    (นายศริพิงษ์  วงศส์วุรรณ) 

                     ต าแหน่ง    นกัพฒันาชุมชน ช านาญการ  รกัษาราชการแทน 
                                                                                                                                                         ผูอ้ านวยกองสวสัดกิารสงัคม 
                                                                                                                                                              วนัที ่24 เดอืนตุลาคม พ.ศ.2562   


