
แบบ ปค.4 
กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2562 

องคป์ระกอบควบคมุภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
(2) 

กองช่าง 
1.สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
1.1 ปรชัญาและรปูแบบการท างาน 
       กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม       
ล านารายณ์ ผู้บรหิารได้สรา้งบรรยากาศของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทศันคติที่ดีในการท างาน 
ยอมรบัความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยมกีารเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้มสี่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ในการ
ก าหนดแนวทางการปฏบิตัขิองหน่วยงาน 

1.2 ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 
       ผู้บรหิารให้ความส าคญั และส่งเสรมิการมี
ศลีธรรม จรรยาบรรณ และมคีวามซื่อสตัยโ์ปร่งใส
ในการปฏบิตังิานโดยมกีารแจง้ใหบุ้คลากรทุกคน
ทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หนังสือสัง่การด้าน
จรยิธรรม รวมถึงมกีารพจิารณาด าเนินการตาม
ควร กรณีพบว่าบุคลากรประพฤตตินไม่เหมาะสม
ตามกฎระเบยีบทีว่างไว ้
1.3 ความรู้  ทักษะและความสามารถของ
บุคลากร 
    มกีารสง่เสรมิบุคลากรใหม้กีารเขา้รบัการอบรม 
เพือ่เป็นการพฒันาทกัษะ และเพิม่พนูความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
     
 

 
 
 
ผู้บรหิารมีความรู้และมุ่งมัน่ที่จะใช้การบรหิารงาน
แบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิข์องงาน มีการบริหารงาน
แบบ ธรรมาภิบ าล  มีก ระจายอ าน าจ ในก าร
ควบคุมดูแลและการตัดสินในในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงให้ความส าคัญ ต่อการรายงานผลการ
ปฏบิตังิาน 
 
 
มีนโยบายก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลัก
วชิาการ กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้งบงัคบั และคู่มอืใน
การปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคญัเกี่ยวกับความ
ถูกต้องซื่อสตัย์โปร่งใสต่อผู้รบับรกิาร หรอืผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสยีอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม อย่างไรก็
ตามยังมีกรณีที่บุคลากรของหน่วยงานได้รบัการ
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตังิานอยู่บา้ง 
 
 
     
 
 
 
 

มกีารพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถของ
บุคลากรสม ่าเสมอ อย่างไรกต็ามให้การส่งเสรมิและ
พฒันาทกัษะ เพิม่ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ได้
เรียนรู้วิธีการเทคโนโลยีให ม่ๆ  ที่ทันสมัยต่ อ
สภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 
 

 

 

แบบ ปค.4(ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 



(1) (2) 
กองช่าง 

1.4 โครงสร้างองคก์ร 
      มกีารจดัสายงานและระบุหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของบุคลากรอย่างชดัเจน ตามแผนภูมิ
แสดงโครงสรา้งอตัราก าลงั 
1.5 การมอบอ านาจและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
      มกีารมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ใหก้บับุคลากรของหน่วยงานตามกรอบโครงสรา้ง 
และความจ าเป็นอย่างเหมาะสมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  

 
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
      มพีฒันาบรหิารทรพัยากรบุคคลอย่างเป็น
รปูธรรมโดยมกีารด าเนินการตามระเบยีบและ
หนงัสอืสัง่การต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบติังาน 
      มกีารแต่งตัง้คณะท างานควบคุมภายในของ
กองช่าง รบัผดิชอบในการตดิตาม วเิคราะห ์และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของทุกฝ่าย/งาน เพือ่
น ามาปรบัปรุงการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 

 
 
 

 
 
ไม่มขีา้ราชการครองต าแหน่งตามกรอบอตัราก าลงั
ไม่ครบอาจท าใหก้ารปฏบิตังิาน ไม่มปีระสทิธภิาพ
เท่าทีค่วร  
 
 
ขา้ราชการไม่ครบกรอบอตัราก าลงั อาจท าให้การ
ปฏบิตังิานไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร   
 
 
 
 

การบริห ารด้ านบุ คลากรมีก ารควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย
บุคลากรมีการปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับ
อย่างเคร่งครดั 
 
 
การด าเนินการติดตามประเมินผลและวิเคราะห์
เพยีงพอและเหมาะสม ท าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพตามภาระหน้าที ่
 

 

 

 

 

 

แบบ ปค.4(ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
กองช่าง 

2. การประเมินความเส่ียง 
 

 



2.1 วตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยงานรบัตรวจ 
       มกีารก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินงานอย่างชดัเจนสอดคลอ้ง และเชื่อมโยงกนั
ในการท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณ  และ
ทรพัยากรทีก่ าหนดไวอ้ย่างเหมาะสม 
2.2 วตัถุประสงคร์ะดบักจิกรรม 
     มกีารก าหนดวตัถุประสงคร์ะดบักจิกรรมอย่าง
ชดัเจนสามารถปฏิบัติและวดัผลได้ โดยบุคลากร
ของหน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบังานนัน้ๆ 
2.3 การระบุปัจจยัเสีย่ง 
     ผู้บรหิาร และบุคลากรทุกระดบัมีส่วนร่วมใน
การระบุความเสี่ยงทั ้งจากปัจจัยภายในและ
ภ ายน อ ก  ที่ อ า จ ก่ อ ให้ เกิ ด ผ ล ก ระท บ ต่ อ
วตัถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการเรียงล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงในการน ามาบริหาร
ความเสีย่ง 
2.4 การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
     มีการประชุมคณะท างานควบคุมภายในเพื่อ
ร่วมกันพิ จารณ าวิ เค ราะห์ ค วาม เสี่ ย ง โดย
เรยีงล าดบัความส าคญัของความเสี่ยงที่จะน ามา
บรหิารจดัการ 
2.5 การก าหนดวธิกีารควบคุมเพือ่ป้องกนัความ
เสีย่ง 
       มกีารประชุมคณะท างานควบคุมภายในเพื่อ
พิจารณาความเสี่ยง และก าหนดวิธีการควบคุม 
และมกีารแจง้เวยีนรายงานการตดิตามประเมนิผล 
การควบคุมภายในและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบ 
 

 
การก าหนดวตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยงานรบัตรวจมี
ความ เหมาะสมชัด เจน  และบุ คลกรที่ ได้ รับ
มอบหมายมีการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
 
ใน ก ารด า เนิ น งาน กิ จ ก ร รม มี ก า รก าห น ด
วตัถุประสงค์อย่างเหมาะสม ท าให้การปฏบิตัิงาน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จาก
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานจริง ของบุคลากรทุก
ระดับในหน่วยงาน และมีการจดัการความเสี่ยง
ต่างๆ จากผลการประเมินกระบวนงาน ปัญหา/
จุดอ่อน ทีเ่กดิขึน้ ดา้นบุคลากรเหน็ควรรบัโอน  

 
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ  จากผลการ
ประเมินกระบวนงาน ปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดขึ้น 
พบว่ายงัมปัีจจยัภายในและภายนอก จากการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที ่
สภาพเศรษฐกจิและสงัคม    

 

แบบ ปค.4(ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
กองช่าง 

3.กิจกรรมควบคมุ 
3.1  มีการน านโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการ
ปฏิบัติงานที่ท าให้มัน่ใจว่าเมื่อน ากิจกรรมการ
ควบคุมไปปฏบิตัแิลว้ จะสามารถลดความเสีย่งและ

 
 
มกีารก าหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัความเสีย่ง
โดยการปลูกจติส านึกดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก้



เกดิผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีผู่บ้รหิารก าหนดไว้ 
3.2  บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวตัถุประสงค์
กจิกรรมการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบตัิงานเห็นความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ความระมดัระวงั และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ย่างถูกตอ้ง 
3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
ผูบ้รหิารแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน 
3.4 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญ
หรอืงานทีเ่สีย่งต่อความเสยีหายตัง้แต่ตน้จนจบ  
3.5 มขีอ้ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมผีลประโยชน์ทบั
ซอ้นโดยอาศยัอ านาจหน้าที่ 
3.6 มมีาตรการตดิตามและตรวจสอบในการ
ด าเนินงานขององคก์รเป็นไปตามกฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และมตคิณะรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดูแลแก้ไขทันเหตุการณ์ 
รวมถึงการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงที่มี
อยู่ใหห้มดไป 
การก าหนดแนวทางปฏิบัติงานรวมทั ้งมีการ
มอบหมายจากผู้บงัคบับัญชามผีลต่อการควบคุม
และติดตามประเมินผลในระดับหนึ่ งแต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ยงัคงตดิตามประเมนิการปรบัปรุงกจิกรรมควบคุม
เพิม่เตมิใน คอื กจิกรรมควบคุมการก ากบัดูแลการ
ปฏบิตังิานเพือ่ไม่ใหเ้กดิความเสีย่ง คอื 
กิจกรรมการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ยงัมกีารใช้วสัดุ
อุปกรณ์อย่างสิ้นเปลืองไม่เหมาะสม กับปริมาณ
งานและเอกสารประกอบการเบกิจ่ายไม่ตรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปค.4(ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
กองช่าง 

4. สาระสนเทศและการสือ่สาร 
4.1  มรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏิบัติงานการรายงานและการด าเนินงาน การ
ปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ที่ใช้
ในการด าเนินกจิกรรมของหน่วยงาน 
4.2 มีก ารติดต่ อประสานงานกับห น่ วยงาน
ภายนอก หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน   

 
 
มีระบบสารสนเทศและการสื่ อสารใช้งานได้
ครอบคลุมทั ้งกองคลัง รวมทั ้งการจัดท าสื่ อ
ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทัง้ภายใน
ภายนอก อกีทัง้ยงัมกีารดูแล บ ารุงรกัษา ระบบ IT
อยู่เป็นประจ าสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารแจง้เวยีนแนว
ทางการปฏิบตัิ ระเบียบ หนังสอืสัง่การ ขอ้บงัคบั 



พื้นที่ได้รับทราบ การแก้ไขงานที่ผู้ปฏิบัติงาน      
ได้ท าไว้แล้ว และมสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรม        
ต่างๆ ของทาง อบต.นิคมล านารายณ์โทร.063-
792455          
4.3 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคน
ทราบและเขา้ใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกบัการ
ควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคม
ภายในทีเ่กดิขึน้และแนวทางแกไ้ข 
5. การติดตามประเมินผล 
5.1  ใช้แบบสอบถาม การสงัเกต เป็นเครื่องมอืใน
การตดิตามประเมนิผล สอบถามและวธิสีงัเกต เพื่อ
สอบทานการปฏิบัติ งานอย่ างต่ อ เนื่ อ งโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หวัหน้างาน และปลัดองค์การ
บรหิารส่วนต าบลต้องติดตามก ากับดูแล เพื่อให้
การด าเนินงานของกองช่างเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของอบต.นิคมล านารายณ์  
5.2 มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดย
ก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อ เนื่ อง และเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  ผู้ควบคุม
และผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ยงัมกีาร 
 

ประกาศที่ เกี่ยวข้องให้พนักงานทราบและถือ
ปฏิบัติ   ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
 
 
 
 
 
 
ระบบการตดิตามประเมนิผลมคีวามเหมาะสมโดย
ผู้บังคบับัญชามกีารติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมนิมี
การจดัท ารายงานพร้อมเสนอผู้บังคบับัญชาเพื่อ
แก้ไขและก าหนดไว้โดยหัวหน้างานมีการแจ้ง
หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบถึงการติดตาม
ควบคุมภายใน เพื่อจะได้ร่วมด าเนินงานให้ส าเรจ็
ลุล่วงตามวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งใน
ปี 2562 ได้มีการติดตามประเมินผล “กิจกรรม
ธนาคารน ้าใต้ดนิ ซึ่งเป็นการป้องกนัปัญหาน ้าท่วม
และลดปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในอนาคต ยังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ จึงต้องน ามาปรบัปรุง
การควบคุมเพิม่เตมิต่อไป 

 
แบบ ปค.4 (ต่อ) 

องคป์ระกอบควบคมุภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
(2) 

กองช่าง 
5. การติดตามประเมินผล 
(ต่อ) ประเมนิผลเป็นรายครัง้กรณีพบจุดอ่อนหรอื
ขอ้บกพร่อง เพื่อให้ความมัน่ใจว่าขอ้ตรวจพบจาก
การตรวจสอบและการสอบทานไดร้บัการพจิารณา
สนองตอบ และมกีารวนิิจฉัยสัง่การให้ด าเนินการ
แกไ้ขขอ้บกพรองทนัท ี
5.3 มกีารรายงานผลการประเมนิและรายงานการ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ตรวจสอบ ต่อผู้ก ากบัดูแล/
หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้
ก ากบัดูแลทนัทใีนกรณีทีม่กีารทุจรติหรอืสงสยัว่ามี
การทุ จริต  มีการไม่ปฏิบัติต ามกฎ  ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและมตคิณะรฐัมนตรแีละมกีารกระท าอื่น
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อองคก์รอย่างมนียัส าคญั 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวเิคราะห์ส ารวจ กองช่าง มคีวามเสีย่ง คอื มปัีจจยัภายในและภายนอก กิจกรรมด้าน
กจิกรรมการเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ์ยงัมกีารใชว้สัดุอุปกรณ์อย่างสิน้เปลอืงไม่เหมาะสม กบัปรมิาณงานและ
เอกสารประกอบการเบกิจ่ายไม่ตรง จงึต้องน ามาปรบัปรุงเพิม่เตมิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ต่อไป 
 
                                    ชื่อผูร้ายงานสบิเอก............................................ 

          (อนิทธั  ปีเอีย่ม) 
            ต าแหน่ง            ผูอ้ านวยการกองช่าง 
                                                                              วนัที ่ 24 เดอืน ตุลาคม พ.ศ.2562   
 
 
 



แบบ ปค.๕ 
กองช่าง 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 
การควบคมุภายใน 

(8) 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

(9) 

1.กิจกรรม ด้านการวางแผนการ
เบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ให้เป็นระบบ 
-เพื่อใหก้ารจดัการพสัดุเป็นไปตาม
แผนจดัหาพสัดุทีว่างไว ้ควบคุมการใช้
พสัดุทีไ่ม่คุม้ค่าหรอืสิน้เปลอืงมากเกนิ
ความจ าเป็นจนเป็นบ่อเกดิแหง่ความ
เสีย่งในการทุจรติ 
 
 
 
 

 
 
 
- การเบกิจ่ายและ
ใชว้สัดุ อุปกรณ์ไม่
เป็นตามแผนทีว่าง
ไว ้
รวมทัง้เป็นการ
ป้องกนัการสญู
หาย 

 
 
 
-มกีารออกค าสัง่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรมอบหมาย
เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบการดา้น
การวสัดุ อุปกรณ์อย่างชดัเจน 
มกีารรายงานยอดคงเหลอืให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
 

 
 
 
-มกีารควบคุมเหมาะสม
พอควร แต่ยงัพบขอ้
ปรบัปรุงแกไ้ขเกีย่วกบั
กระบวนการควบคุมและ
ตรวจสอบอยู่เลก็น้อย  
 

 
 
 
-ยงัมกีารใชว้สัดุอุปกรณ์
อย่างสิน้เปลอืงไม่เหมาะสม 
กบัปรมิาณงานและเอกสาร
ประกอบการเบกิจ่ายไม่ตรง 

 
 
 

-จดัท าเอกสารการ
เบกิจ่ายใหค้รบตาม
จ านวนทีเ่บกิ 
-อบรมใหค้วามรู้
บุคลากร ใหเ้ขา้ใจ
กบังานและการ
เลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์
ทีถู่กต้องและ
เหมาะสม 

 
 
 

กองช่าง 

ชื่อผูร้ายงานสบิเอก............................................... 
                            (อนิทธั  ปีเอีย่ม) 

                                      ต าแหน่ง    ผูอ้ านวยการกองช่าง                                                                                   
                                                                                                                                                          วนัที ่ 24 เดอืนตุลาคม พ.ศ.2562  


