
แบบ ปค.4 
ส ำนักงำนปลดั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมล ำนำรำยณ์ 
รำยงำนผลกำรประเมินองคป์ระกอบของกำรควบคมุภำยใน 

ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 

องคป์ระกอบควบคมุภำยใน 
(1) 

ผลกำรประเมิน/ข้อสรปุ 
(2) 

ส ำนักงำนปลดั 
1.สภำพแวดล้อมกำรควบคมุ 
1.1 ปรชัญำและรปูแบบกำรท ำงำน 
       ส ำนักปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนิคม       ล ำ
น ำรำยณ์  ผู้ บ ริห ำรได้ส ร้ำงบรรยำกำศของกำร
ปฏบิตังิำน เพื่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่ใีนกำรท ำงำน ยอมรบั
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
โดยมกีำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้มสี่วน
ร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏบิตัขิองหน่วยงำน 

1.2 ควำมซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 
       ผูบ้รหิำรให้ควำมส ำคญั และส่งเสรมิกำรมศีลีธรรม 
จรรยำบรรณ  และมีควำมซื่ อสัตย์โปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำนโดยมีกำรแจ้งให้บุคลำกรทุกคนทรำบ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หนังสือสัง่กำรด้ำนจริยธรรม 
รวมถึงมกีำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควร กรณีพบว่ำ
บุคลำกรประพฤติตนไม่เหมำะสมตำมกฎระเบียบที่   
วำงไว ้
1.3 ควำมรู้ ทกัษะและควำมสำมำรถของบุคลำกร 
    มกีำรสง่เสรมิบุคลำกรใหม้กีำรเขำ้รบักำรอบรม เพือ่
เป็นกำรพฒันำทกัษะ และเพิม่พนูควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
ผู้บรหิำรมคีวำมรู้และมุ่งมัน่ที่จะใช้กำรบรหิำรงำนแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิข์องงำน มีกำรบริหำรงำนแบบ      
ธรรมำภิบำล มกีระจำยอ ำนำจในกำรควบคุมดูแลและ
กำรตดัสนิใจในกำรปฏบิตังิำน รวมถงึใหค้วำมส ำคญัต่อ
กำรรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน 
 
 
 
มีนโยบำยก ำหนดให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมหลัก
วชิำกำร กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั และคู่มอืในกำร
ปฏิบัติงำน โดยให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับควำมถูกต้อง
ซื่อสตัย์โปร่งใสต่อผู้รบับรกิำร หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม อย่ำงไรก็ตำมยงัมกีรณีที่
บุคลำกรของหน่วยงำนได้รบักำรร้องเรยีนเกี่ยวกบักำร
ปฏบิตังิำนอยู่บำ้ง 
 
มีกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถของ
บุคลำกรสม ่ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำมให้กำรส่งเสริมและ
พฒันำทกัษะ เพิม่ควำมรูข้องบุคลำกรผู้ปฏบิตังิำนด้ำน
ป้องกนั และบรรเทำสำธำรณภยั เพื่อใหไ้ดเ้รยีนรูว้ธิกีำร
เท ค โน โลยี ให ม่ ๆ  ที่ ทั น ส มัย ต่ อ สภ ำวก ำรณ์ ที่
เปลีย่นแปลง 
 
 

 
 

        แบบ ปค.4 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบควบคมุภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรปุ 



(1) (2) 
ส ำนักงำนปลดั 

1.4 โครงสร้ำงองคก์ร 
      มกีำรจดัสำยงำนและระบุหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของ
บุคลำกรอย่ำงชดัเจน ตำมแผนภูมแิสดงโครงสรำ้ง
อตัรำก ำลงั 
1.5 กำรมอบอ ำนำจและหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 
      มกีำรมอบอ ำนำจและหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบใหก้บั
บุคลำกรของหน่วยงำนตำมกรอบโครงสรำ้ง และควำม
จ ำเป็นอย่ำงเหมำะสมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 
1.6 นโยบำยวิธีบริหำรด้ำนบุคลำกร 
      มพีฒันำบรหิำรทรพัยำกรบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรม
โดยมกีำรด ำเนินกำรตำมระเบยีบและหนงัสอืสัง่กำร
ต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.7 กลไกกำรติดตำมกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำน 
      มกีำรแต่งตัง้คณะท ำงำนควบคุมภำยในของส ำนกั
ปลดัฯรบัผดิชอบในกำรตดิตำม วเิครำะห ์และ
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของทุกฝ่ำย/งำน เพือ่น ำมำ
ปรบัปรุงกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 

 
 

อตัรำก ำลงัทีม่เีพยีงพอและเหมำะสม ท ำใหก้ำร
ปฏบิตังิำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 
 

บุคลำกรมีควำมเข้ำใจขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย และสำมำรถน ำควำมรู้ และทกัษะ มำใช้ใน
กำรปฏบิตังิำนตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
 
 
กำรบรหิำรดำ้นบุคลำกรมกีำรควบคุมอย่ำงเพยีงพอและ
เหมำะสม บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัอย่ำงเคร่งครดั 
 
 
 
กำรด ำเนินกำรตดิตำมประเมนิผลและวเิครำะหเ์พยีงพอ
และเหมำะสม ท ำใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

        แบบ ปค.4 (ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภำยใน 

(1) 
ผลกำรประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
ส ำนักงำนปลดั 

2. กำรประเมินควำมเส่ียง 
2.1 วตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยงำนรบัตรวจ 

 
 
      



       มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชดัเจนสอดคล้อง และเชื่อมโยงกนัใน
กำรท ำงำนให้ส ำเร็จด้วยงบประมำณ และทรพัยำกรที่
ก ำหนดไวอ้ย่ำงเหมำะสม 
2.2 วตัถุประสงคร์ะดบักจิกรรม 
     มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมอย่ำง
ชดัเจนสำมำรถปฏิบัติและวดัผลได้ โดยบุคลำกรของ
หน่วยงำนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบังำนนัน้ๆ 
2.3 กำรระบุปัจจยัเสีย่ง 
     ผู้บริหำร และบุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำร
ระบุควำมเสีย่งทัง้จำกปัจจยัภำยในและภำยนอก ที่อำจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์องหน่วยงำน โดย
กำรเรยีงล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเสีย่งในกำรน ำมำ
บรหิำรควำมเสีย่ง 
 
2.4 กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง 
     มกีำรประชุมคณะท ำงำนควบคุมภำยในเพื่อร่วมกนั
พิ จ ำรณ ำวิ เค รำะห์ ค วำม เสี่ ย ง  โดย เรีย งล ำดับ
ควำมส ำคญัของควำมเสีย่งทีจ่ะน ำมำบรหิำรจดักำร 
 
 
 
 

กำรก ำหนดวตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยงำนรบัตรวจมี
ควำมเหมำะสมชดัเจน และบุคลกรมกีำรปฏบิตังิำน
ร่วมกนัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงำน 
 
 
ในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมมีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์
อย่ำงเหมำะสม ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 
 
มีก ำรป ระเมิน ค วำม เสี่ ย งอ ย่ ำง เห ม ำะสม  จำก
ประสบกำรณ์ที่ปฏบิตังิำนจรงิ ของบุคลำกรทุกระดบัใน
หน่วยงำน และมีกำรจดักำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ จำกผล
กำรประเมนิกระบวนงำน ปัญหำ/จุดอ่อน ที่เกดิขึ้น ท ำ
ใหส้ำมำรถลดควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตได ้
 
 
มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ จำกผลกำรประเมิน
กระบวนงำน ปัญหำ/จุดอ่อนที่เกดิขึ้น พบว่ำยงัมปัีจจยั
ภำยในและภำยนอก จำกกำรใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่กำร
เปลีย่นแปลงของพืน้ที ่สภำพเศรษฐกจิและสงัคม    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ปค.4 (ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภำยใน 

(1) 
ผลกำรประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
ส ำนักงำนปลดั 

2.5 กำรก ำหนดวธิกีำรควบคุมเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่ง 
       มีกำรประชุมคณะท ำงำนควบคุมภำยในเพื่อ
พจิำรณำควำมเสีย่ง และก ำหนดวธิกีำรควบคุม และมี
กำรแจ้งเวียนรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล กำร

 
 
มกีำรก ำหนดวธิกีำรควบคุมเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งโดย
กำรปลูกจติส ำนึกด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม และเพิม่พูน
ทักษะควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนให้แก้ผู้ปฏิบัติงำนให้



ควบคุมภำยในและแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมให้
พนกังำนทุกคนรบัทรำบ 
 
3.กิจกรรมควบคมุ 
3.1  มกีำรน ำนโยบำย ระเบยีบปฏบิตั ิวธิกีำรปฏบิตังิำน
ที่ท ำให้มัน่ใจว่ำเมื่อน ำกิจกรรมกำรควบคุมไปปฏิบัติ
แล้ว จะสำมำรถลดควำมเสี่ยงและเกิดผลส ำเร็จตำม
วตัถุประสงคท์ีผู่บ้รหิำรก ำหนดไว ้
3.1  มกีำรควบคุมชี้ใหผู้ป้ฏบิตังิำนเหน็ควำมเสีย่งทีอ่ำจ
เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดควำมระมัดระวัง 
และสำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำง
ถูกตอ้ง 
3.3 มมีำตรกำรตดิตำมและตรวจสอบใหก้ำรด ำเนินงำน
ขององคก์ร ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบและขอ้บงัคบั 
 
 
 
 

สำมำรถดูแลแก้ไขทนัเหตุกำรณ์ รวมถึงกำรประสำน
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/ประชำชนเพื่อ
แกปั้ญหำควำมเสีย่งทีม่อียู่ใหห้มดไป 
 
ในภำพรวมกิจกรรมกำรควบคุมของส ำนักปลัดฯได้
ก ำหนดขึ้นตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ ำง
เหมำะสมและมปีระสทิธิภำพตำมสมควร โดยกจิกรรม
ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏบิตังิำนตำมปกตมิกีำร
แบ่งแยกหน้ำที่กำรปฏิบตัิงำนที่ส ำคญั หรอืงำนที่เสีย่ง
ต่อควำมเสยีหำยตัง้แต่ตน้จนจบ และมกีำรปรบัแผนกำร
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสำมกับสถำนกำรปัจจุบัน โดยมี
ผูบ้รหิำรและหวัหน้ำก ำกบัดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมอย่ำง
ถูกต้อง ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรฐัมนตรแีละคู่มือ
กำรปฏบิตังิำน 
       อย่ำงไรก็ตำมยงัมคีวำมเสีย่งที่ต้องน ำมำปรบัปรุง 
คือกิจกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่ องจำก
รถดบัเพลงิ และอุปกรณ์มสีภำพไมพ่รอ้มใชง้ำน 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

แบบ ปค.4 (ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภำยใน 

(1) 
ผลกำรประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
ส ำนักงำนปลดั 

4. สำระสนเทศและกำรสือ่สำร 
4.1  มรีะบบขอ้มลูสำรสนเทศทีเ่กีย่วเนื่องกบักำร
ปฏบิตังิำนกำรรำยงำนและกำรด ำเนินงำน กำรปฏบิตัิ
ตำมนโยบำยและระเบยีบปฏบิตัติ่ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำร
ด ำเนินกจิกรรมของหน่วยงำน 
4.2 มกีำรตดิต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยนอก 
เพือ่เขำ้รบักำรอบรม/ประชำคม หรอืประชำสมัพนัธใ์ห้

 
 
ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรมคีวำมเหมำะสมและ
เพยีงพอ ท ำใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ และประสทิธผิล 
 
 
 



ประชำชนในพืน้ทีไ่ดร้บัทรำบ และมสีว่นร่วมในกำร
ด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ ของทำง อบต. 
5. กำรติดตำมประเมินผล 
5.1  ใช้แบบสอบถำม กำรสงัเกต เป็นเครื่องมอืในกำร
ติดตำมประเมินผล สอบถำมและวิธีสังเกต เพื่อสอบ
ทำนกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่องโดยเจำ้หน้ำที่ผู้ปฏบิตั ิ
หัวหน้ำงำน และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้อง
ตดิตำมก ำกบัดูแล เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของส ำนักปลดั
เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีขององค์กำร
บรหิำรสว่นต ำบลนิคมล ำนำรำยณ์  
5.2 มกีำรตดิตำมประเมนิผลกำรควบคุมภำยในและกำร
ประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดวิธี
ปฏิบัติงำนเพื่อติดตำมระบบควบคุมภำยในอย่ำง
ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรปฏิบตังิำน
ของผู้บริหำร  ผู้ควบคุมและผู้ที่มีหน้ำที่ เกี่ยวข้อง 
นอกจำกนี้ยังมีกำรประเมินผลเป็นรำยครัง้กรณีพบ
จุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่อง เพื่อให้ควำมมัน่ใจว่ำขอ้ตรวจ
พบจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนได้รับกำร
พิจำรณ ำสนองตอบ และมีกำรวินิ จฉัยสัง่กำรให้
ด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้บกพรองทนัท ี
 

 
 
 
กำรตดิตำมประเมนิผลอยู่ในเกณฑด์ ีมกีำรตดิตำม
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนร่วมกนั ระหว่ำงผูบ้รหิำรและ
หวัหน้ำงำน โดยมกีำรแจง้หน่วยงำนในสงักดัได้
รบัทรำบถงึกำรตดิตำมควบคุมภำยใน เพือ่จะไดร้่วม
ด ำเนินงำนใหส้ ำเรจ็ลุล่วงตำมวตัถุประสงคอ์ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ  กจิกรรมควำมเสีย่งทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุง
เพิม่เตมิ เหน็ควรน ำรถดบัเพลงิเขำ้ซ่อมบ ำรุง 

 
 
 
 

แบบ ปค.4 (ต่อ) 
 
 
ผลกำรประเมินโดยรวม 

 จำกกำรวเิครำะห์ส ำรวจ ส ำนักปลดั มคีวำมเสีย่ง คอื มปัีจจยัภำยในและภำยนอก จำกกำรใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ สภำพเศรษฐกจิและสงัคมที่จะเกดิขึ้นในอนำคตได้ และกจิกรรมด้ำนป้องกนั
ระงบัอคัคภียั เนื่องจำกรถดบัเพลงิสภำพไม่พรอ้มใชง้ำน และกจิกรรมงำนวเิครำะห์นโยบำยและแผน กำรประชุม
ประชำคมรำยชื่อผูเ้ขำ้ร่วมตำมประกำศสดัสว่นไม่เขำ้ร่วมเวทปีระชำคมจงึตอ้งน ำมำปรบัปรุงเพิม่เตมิต่อไป 
 
                                                       ชื่อผูร้ำยงำน............................................... 

       (นำงสำวเพชรรตัน์  ห่วงพวง) 
              ต ำแหน่ง           หวัหน้ำส ำนกัปลดั 
                                                                                           วนัที ่ 24  เดอืนตุลำคม พ.ศ.2562    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
ส ำนักงำนปลดั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมล ำนำรำยณ์ 
รำยงำนผลกำรประเมินองคป์ระกอบของกำรควบคมุภำยใน 

ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2562 
ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจดัตัง้

หน่วยงำนของรฐัหรือภำรกิจตำม
แผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส ำคญัของหน่วยงำนรฐั 

วตัถปุระสงค ์
(3) 

ควำมเส่ียง 
(4) 

กำรควบคมุภำยในท่ีมีอยู่ 
(5) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคมุภำยใน 

(6) 

ควำมเส่ียงท่ียงัมีอยู่ 
(7) 

กำรปรบัปรงุ 
กำรควบคมุ
ภำยใน 
(8) 

หน่วยงำน
รบัผิดชอบ 

(9) 

1.กิจกรรม ด้ำนงำนป้องและ
บรรเทำสำธำรณภยั 
 วตัถปุระสงค ์ 
-เพือ่ใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดจ้รงิ 
รวดเรว็ช่วยเหลอืประชำชนไดอ้ย่ำง
ทนัท่วงทีแ่ละมปีระสทิธภิำพ 
 
 
 
 

 
 
 
-อุปกรณ์เกดิ
ควำมช ำรุด
เสือ่มสภำพโดย
กำรใชง้ำน 
-จ ำนวนบุคลำกร
มน้ีอย 

 
 
 
-จดัท ำแผนป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยัอบต.ให้
เป็นปัจจุบนั 
-เตรยีมควำมพรอ้มทัง้
บุคลำกร เครื่องมอืในกำร
ป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

 
 
 
-อุปกรณ์ทีม่คีวำม
พรอ้มในกำรใชง้ำน 
 
+บุคลำกรมเีพยีงพอต่อ
กำรปฏบิตังิำน 
 

 
 
 
-อุปกรณ์เกดิควำมช ำรุด
เสือ่มสภำพโดยกำรใชง้ำน 
 
-จ ำนวนบุคลำกรมน้ีอย 

 
 
 

-ตัง้งบประมำณ
จดัซือ้เพิม่เตมิ/
ซ่อมบ ำรุง 

 
 
 
ส ำนกัปลดั 

 
 
 

ช่ือผู้รายงาน................................................................... 
        (นางสาวเพชรรัตน์  ห่วงพวง) 

          ตำแหน่ง         หัวหน้าสำนักปลัด 
วันที ่ 24 เดือนตุลำคม  พ.ศ. 2562 

 


