
 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 ณ  วันที ่๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

ส านักปลัด 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑. ด้านงานธุรการ (หนังสือสูญหาย และไม่จัดเรียงล าดับ
ตามหนังสือเลขที่รับ-ส่ง การรายงานข้อมูลให้อ าเภอและ
จังหวัดเกิดความล่าช้า) 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
   - ระบบการเสนองาน  และการจัดเก็บเอกสาร 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก”  ดังนี ้
   - รับเอกสารล่าช้า   
   ๒. ส านักงานเป็นอาคารชั้นเดียว  (สถานท่ีปฏิบัติงาน    
คับแคบ) 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
   - อาคารส านักงานหลังเก่า  สถานท่ีปฏิบัติงานคับแคบ 
   ๓. การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติ 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
   - โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  มีปริมาณที่เยอะเมื่อ
เปรียบเทยีบกับการบรรจไุว้ในขอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
   ๔.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และออกประชาคม 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก”  ดังนี ้
   - ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมเสนอปัญหา
ความต้องการ  โดยไมเ่ข้าประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
  ๕. โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก        
โรคระบาด   (โรคไข้เลือดออก , โรคพิษสุนัขบ้า) 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก”  ดังนี ้
   - โรคระบาดที่เกดิจาก  โรคไข้เลือดออก , โรคพิษสุนัขบ้า 
  ๖. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(ภัยแล้ง , วาตภยั) 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก”  ดังนี ้
    - ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  และสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในต าบลหนองไผล่้อม 
 

ผลการประเมิน 
       ส านักปลัด  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน     
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ผลการประเมินพบว่า  ในปีงบประมาณที่    
ผ่านมา  ส านักปลัด  มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่
เหมาะสม  ๗ กิจกรรม ดังน้ี 
   ๑. ด้านงานธุรการ (หนังสือสูญหาย และไม่จัดเรียงล าดับ
ตามหนังสือเลขที่รับ-ส่ง การรายงานข้อมูลให้อ าเภอ  และ
จังหวัดเกิดความล่าช้า) 
   ๒. ส านักงานเป็นอาคารช้ันเดียว  (สถานท่ีปฏิบัติงาน    
คับแคบ) 
   ๓. การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏบิัติ 
   ๔. โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และออกประชาคม 
   ๕. โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคระบาด  
(โรคไขเ้ลือดออก , โรคพิษสุนัขบ้า) 
   ๖. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   
(ภัยแล้ง , วาตภยั) 
   ๗. การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและการขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
 

     จึงได้ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง 
ดังนี ้
  ๑. ด้านงานธุรการ (หนังสือสูญหาย และไม่จัดเรียงล าดับ
ตามหนังสือเลขที่รับ-ส่ง การรายงานข้อมูลให้อ าเภอและ
จังหวัดเกิดความล่าช้า) 
    ๑. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร  เพื่อให้เอกสาร
ครบถ้วน เป็นระบบ  และเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ  
สามารถสืบค้นเอกสารได้ง่าย 
    ๒. เจ้าหน้าท่ีธุรการติดตามและตรวจสอบแฟ้มหนังสือ   
รับ – ส่งให้ครบถ้วน  ก่อนจัดเก็บเอกสาร 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

  ๗. การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและการขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
   ๑. ไม่ก าหนดเกณฑ์การใช้น้ ามนัเช้ือเพลิง 
   ๒. ไม่ก าหนดปริมาณเชื่อเพลิงที่จ่าย 
   ๓. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ไม่เป็นปัจจุบัน 
   ๔. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ครบถ้วน 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
  ๑. ด้านงานธุรการ (หนังสือสูญหาย และไม่จัดเรียงล าดับ       
ตามหนังสือเลขที่รับ-ส่ง การรายงานข้อมูลให้อ าเภอและ
จังหวัดเกิดความล่าช้า) 
    ๑. หนังสือรับ – ส่ง   สูญหาย 
    ๒. ไม่จัดเรียงหนังสือรับส่ง 
    ๓. รายงานข้อมูลให้อ าเภอและจังหวัดล่าช้า 
   ๒. ส านักงานเป็นอาคารชั้นเดียว  (สถานท่ีปฏิบัติงาน    
คับแคบ) 
    ๑. สถานท่ีปฏิบัติงานคับแคบ 
    ๒. อาคารส านักงานหลังเก่าและเป็นอาคารช้ันเดียว 
    ๓. ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร  แฟ้มงาน 
   ๓. การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติ 
    - โครงการที่บรรจไุว้ในแผนพฒันาสี่ปีมีปรมิาณเยอะ           
เมื่อเปรยีบเทียบกับการบรรจุไว้ในข้อบัญญัต ิ
   ๔.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และออกประชาคม 
    - ประชาชนไม่ให้ความส าคญัในการมีส่วนร่วมเสนอปัญหา    
ความต้องการ  โดยไมเ่ข้าประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
  ๕. โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรค
ระบาด    (โรคไข้เลือดออก , โรคพิษสุนัขบ้า) 
     - โรคไข้เลือดออก 
     - โรคพิษสุนัขบ้า 
  ๖. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(ภัยแล้ง , วาตภยั) 
    - ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  และสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในต าบลหนองไผล่้อม 
 

   ๒. ส านักงานเป็นอาคารชั้นเดียว  (สถานท่ีปฏิบัติงาน คับ
แคบ) 
    - รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติตั้งงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่  หรือปรังปรุงขยายอาคาร
ส านักงานหลังเก่า 
   ๓. การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติ 
     ๑. บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีเฉพาะโครงการที่
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง 
     ๒. บรรจุโครงการที่ส าคญั  ตามความต้องการของ
ประชาชนในต าบล  และตาม ล าดบัความส าคญั 
   ๔.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และออกประชาคม 
    ๑. ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับ
งบประมาณขององค์กร 
    ๒. ปรับปรุงแผนประชาสมัพันธ์การให้ความรู้ในการจัดท า
แผน โดยเพิ่มช่องทางการประชาสมัพันธ์ 
    ๓. ปรับปรุงวิธีการจัดท าแผนโดยลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเชิง
ลึกจากความต้องการของประชาชนท่ีแท้จริง  และล าดับ
ปัญหาความส าคญั 
    ๔. ก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการออกประชาคมเพื่อให้มี
ประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น 
    ๕.จัดให้มีการช้ีแจงให้ทราบผลดีและสิทธิประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับในการเข้าร่วมการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (โดยผ่าน
การประชาคม) 
  ๕. โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรค
ระบาด (โรคไขเ้ลือกออก , โรคพิษสุนัขบ้า) 
    ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัดแหล่งน้ าท่ีเพาะพันธ์ุยุงลาย 
    ๒. จัดท าโครงการ   พ่นยุง เพือ่ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
    ๓. ส ารวจจ านวนสัตว์เลี้ยงในต าบลหนองไผ่ล้อม 
    ๔. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 
  ๖. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(ภัยแล้ง , วาตภยั) 
    ๑. เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภยัทันเวลา 
    ๒. ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกต้องตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

  ๗. การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและการขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
    ๑. ไม่ก าหนดเกณฑ์การใช้น้ ามนัเช้ือเพลิง 
    ๒. ไม่ก าหนดปริมาณเชื้อเพลิงที่จ่าย 
    ๓. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ไมเ่ป็นปัจจุบัน 
    ๔. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ครบถ้วน 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๑. ด้านงานธุรการ (หนังสือสูญหาย และไม่จัดเรียงล าดับ     
ตามหนังสือเลขที่รับ-ส่ง การรายงานข้อมูลให้อ าเภอและ
จังหวัดเกิดความล่าช้า) 
    ๑. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร  เพื่อให้เอกสาร
ครบถ้วน เป็นระบบ  และเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ  
สามารถสืบค้นเอกสารได้ง่าย 
    ๒. เจ้าหน้าท่ีธุรการติดตามและตรวจสอบแฟ้มหนังสือรับ 
– ส่งให้ครบถ้วน  ก่อนจัดเก็บเอกสาร 
   ๒. ส านักงานเป็นอาคารชั้นเดียว  (สถานท่ีปฏิบัติงาน    
คับแคบ) 
    - รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติตั้งงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่  หรือปรังปรุงขยายอาคาร
ส านักงานหลังเก่า 
   ๓. การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติ 
     ๑. บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีเฉพาะโครงการ       
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
     ๒. บรรจุโครงการที่ส าคญั  ตามความต้องการของ
ประชาชนในต าบล  และตามล าดบัความส าคญั 
   ๔.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และออกประชาคม 
    ๑. ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับ
งบประมาณขององค์กร 
    ๒. ปรับปรุงแผนประชาสมัพันธ์การให้ความรู้ในการจัดท า
แผน โดยเพิ่มช่องทางการประชาสมัพันธ์ 
    ๓. ปรับปรุงวิธีการจัดท าแผนโดยลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล  
เชิงลึก  จากความต้องการของประชาชนท่ีแท้จริง  และล าดับ
ปัญหาความส าคญั 
 

  ๗. การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและการขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
    ๑. แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ 
    ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุอย่างชัดเจนและด าเนินการ
ให้เป็นปัจจุบัน 
    ๓. ผู้บังคับบัญชาก าชับเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
การใช้รถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงทุก
เดือนและเสนอผู้บังคับบัญชาทราบจัดท าใบขออนุญาต (ตาม
แบบ ๓) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจบุัน 
    ๔. จัดท าสมุดบันทึก (ตามแบบ ๔) ให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับเลขไมล์รถยนต์    ๕. จัดท าเกณฑ์การใช้น้ ามัน
และการก าหนดปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
     กองคลัง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  ผลการประเมินพบว่า  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
กองคลัง  มีการควบคุมยังไม่ เพียงพอและไม่ เหมาะสม        
๘  กิจกรรม ดังน้ี 
   ๑. การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัต ิ 
   ๒. การลงตัวเลขในบัญชีสลับกนั  
   ๓. การจัดเก็บภาษีป้ายไม่ครบตามจ านวนท่ีเรยีกเก็บ   
   ๔. การเสนอฎีกาตามขั้นตอนเกดิความลา่ช้า  เป็นสาเหตุ  
ให้เอกสารส่งกลับกองคลังช้า  มีผลกระทบ   ต่อการลงบัญชี
และการปิดงบ 
   ๕. การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด  และมีการโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายในหมวดอื่น  แล้วโอนกลับมายังรายการ
เดิมอีกครั้ง 
    ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(e-LAAS) มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
   ๗. ความเข้าใจเกี่ยวกับการ  ลงระบบการจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบ  (e-GP) 
   ๘. ระเบียบพสัดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

    ๔. ก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการออกประชาคมเพื่อให้มี
ประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น         
เพิ่มมากข้ึน 
    ๕.จัดให้มีการช้ีแจงให้ทราบผลดีและสิทธิประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับในการเข้าร่วมการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (โดยผ่าน
การประชาคม) 
  ๕. โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรค
ระบาด   (โรคไข้เลือดออก , โรคพษิสุนัขบ้า) 
    ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัดแหล่งน้ าท่ีเพาะพันธ์ุยุงลาย 
    ๒. จัดท าโครงการ   พ่นยุง เพือ่ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
    ๓. ส ารวจจ านวนสัตว์เลี้ยงในต าบลหนองไผ่ล้อม 
    ๔. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 
  ๖. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(ภัยแล้ง , วาตภยั) 
    ๑. เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภยัทันเวลา 
    ๒. ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกต้องตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ 
  ๗. การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและการขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
    ๑. แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ 
    ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุอย่างชัดเจนและด าเนินการ
ให้เป็นปัจจุบัน 
    ๓. ผู้บังคับบัญชาก าชับเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
การใช้รถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง     
ทุกเดือนและเสนอผู้บังคับบัญชาทราบจัดท าใบขออนุญาต 
(ตามแบบ ๓) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
    ๔. จัดท าสมุดบันทึก (ตามแบบ ๔) ให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับเลขไมล์รถยนต์     
   ๕. จัดท าเกณฑ์การใช้น้ ามันและการก าหนดปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จึงได้ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง 
ดังนี ้
   ๑. การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติ  
     ๑. ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบเอกสาร
ก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  รวมทั้งการลงลายมือช่ือให้
ครบถ้วนก่อนน าส่งมาหน่วยงานคลัง 
     ๒. ในกรณีที่ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องให้
ด าเนินการ แกไ้ขภายใน ๓ วันท าการ  นับจากวันที่ได้
รับทราบ 
     ๓. ต้องแนบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนวาง
ฎีกาเบิกจ่าย 
     ๔. ในการเบิกจ่ายฎีกาควรก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการ
เบิกจ่ายให้ชัดเจน  และมเีวลาในการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกา 
     ๕. ตรวจสอบการจัดท าฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบฯ เพิ่ม
มากขึ้น 
     ๖. ก าชับเจ้าหน้าที่ ที่ด าเนินการจัดฎีกาให้ตรวจทาน
เอกสารก่อนน าเสนอผู้บังคับบญัชา 
   ๒. การลงตัวเลขในบัญชีสลับกัน  
     ๑. เจ้าหน้าท่ีสอบทานการลงบัญชี  ตรวจสอบความถูก
ต้องด้านตัวเลข 
     ๒. ค านวณซ้ า 
     ๓. ประสานเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องในการน ามาลงบัญชี
ให้ถูกต้องตรงกัน 
     ๔. ให้ตรวจสอบการบันทึกแตล่ะรายการเพื่อหายอด
แตกต่าง  และแกไ้ขให้ถูกต้องตรงกัน 
 
   ๓. การจัดเก็บภาษีป้ายไม่ครบตามจ านวนที่เรียกเก็บ   
     ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลขา่วสาร  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลตุามเป้าหมาย 
     ๒. ปรับปรุงวิธีการจัดเกบ็ภาษี  โดยลงพื้นที่การจัดเก็บ
ภาษี  เชิงลึก  โดยใช้เวลาท าการลงพื้นที่จัดเก็บภาษ ี
     ๓. ด าเนินการตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย  พ.ศ. ๒๕๑๐  
มาตรา  ๒๐ , ๒๑ 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (๑) ใช้หนังสือ (บันทึกข้อความ) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อ
จัดท ารายงานใหผู้้บริหารได้รับทราบถึงปัญหา  
     (๒) ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ   
สั่งการ จากเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(WWW.dla.go.th),  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดขอนแก่น (WWW.KKlocal.go.th) และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและสืบค้นเอกสาร  
๕. การติดตามประเมินผล 
ใช้วิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี ้
   ๑. ด้านงานธุรการ (หนังสือสูญหาย และไม่จัดเรียงล าดับ     
ตามหนังสือ เลขที่ รับ -ส่ ง การรายงานข้อมูลให้อ า เภอ       
และจังหวัด   เกิดความล่าช้า) 
   ๑. หนังสือรับ – ส่งครบถ้วน  สามารถค้นหาข้อมลูได้ง่าย 
   ๒. เจ้าหน้าท่ีธุรการตรวจสอบแฟ้มหนังสือรับ – ส่งให้
ครบถ้วน 
   ๒. ส านักงานเป็นอาคารชั้นเดียว  (สถานท่ีปฏิบัติงาน    
คับแคบ) 
   - สร้างอาคารส านักงานหลังใหม่  หรือปรังปรุงขยายอาคาร
ส านักงานหลังเก่า 
   ๓. การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติ 
    - โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีและน าไปบรรจไุว้ใน
ข้อบัญญัติมคีวามเหมาะสม  และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
   ๔.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และออกประชาคม 
    ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ๒. เสนอโครงการที่จ าเป็นและมีประโยชน์ต่อประชาชนใน
หมู่บ้าน 
  ๕. โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรค
ระบาด   (โรคไข้เลือดออก , โรคพิษสุนัขบ้า) 
 - อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  และโรคพิษสุนัขบ้าลดลง 
  ๖. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(ภัยแล้ง , วาตภยั) 
    ๑. มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองไผล่้อม     
เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันเวลา 

   ๔. การเสนอฎีกาตามขัน้ตอนเกิดความล่าช้า  เป็นสาเหตุ  
ให้เอกสารส่งกลับกองคลังช้า  มีผลกระทบ      ต่อการ
ลงบัญชีและการปิดงบ 
     ๑. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเสนอฎีกาให้เกดิ
ความรวดเร็วข้ึน 
     ๒. เจ้าหน้าท่ีติดตามการเสนอฎีกาให้ครบถ้วน  ภายใน
วันท่ี  ๑๐  ของเดือนถัดไป   
   ๕. การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด  และมีการ
โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในหมวดอื่น  แล้วโอนกลับมายัง
รายการเดิมอีกคร้ัง 
     ๑. ติดตามและตรวจสอบการโอนงบประมาณรายจ่าย 
     ๒. แจ้งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบการโอน
งบประมาณรายจ่ายและวางแผนการโอนงบประมาณรายจา่ย   
     ๓. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดลดลง  หรือไม่มีการ
โอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด 
     ๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย  โดยตั้งงบประมาณใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
    ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(e-LAAS) มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
     ๑. ส่งเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมบันทกึบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์(e-LAAS) เพิ่มเติม  และศึกษาการปฏิบัติงานใน
ท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จในด้านบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์  (e-LAAS) 
     ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง และให้ศึกษา
ระเบียบอย่างจริงจังเพื่อป้องกันความผิดพลาดของงาน 
   ๗. ความเข้าใจเกี่ยวกับการ  ลงระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบ  (e-GP) 
     ๑. ส่งเจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบในการลงระบบ เข้ารับ
ฝึกอบรมการปฏิบตัิงานในระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพิ่มเติม  
     ๒. ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์  (e-GP) ในท้องที่   ที่ประสบ
ความส าเร็จ  โดยลงมือปฏิบัติให้เกิดความช านาญและ
สามารถแก้ไขปัญหาในระบบได ้



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

    ๒. ด าเนินการถูกต้องตามระเบยีบและหนังสือสั่งการ 
  ๗. การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและการขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
    - การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและการขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลางถูกต้องตามระเบียบ ฯ และครบถ้วน 
 

กองคลัง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑. การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติ  

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
   - เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงานในแต่ละส่วน มีการจัดท า
เอกสาร  การจัดท าฎีกาจนถึงกระบวนการเบิกจ่ายล่าช้า   
และข้อความในเอกสารไม่ถูกต้อง 
   ๒. การลงตัวเลขในบัญชีสลับกัน  

 เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
 - เจ้าหน้าท่ีลงตัวเลขสลับกัน 

   ๓. การจัดเก็บภาษีป้ายไม่ครบตามจ านวนที่เรียกเก็บ   
 เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก”  ดังนี ้

    - ผู้มีหน้าที่เสียภาษไีมเ่สียภาษตีามระยะเวลาที่ก าหนด 
    - ผู้มีหน้าที่เสียภาษไีม่ช าระภาษี 
   ๔. การเสนอฎีกาตามขั้นตอนเกิดความล่าช้า เป็นสาเหตุ      
ให้เอกสารส่งกลับกองคลังช้า  มีผลกระทบ  ต่อการลงบัญชี
และการปิดงบ 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
   - การเสนอเบิกจ่ายฎีกามีความล่าช้า 
   ๕. การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด  และมีการ
โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในหมวดอื่น  แล้วโอนกลับมายัง
รายการเดิมอีกคร้ัง 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
   - การตั้งงบประมาณรายจ่ายไมเ่พียงพอ 
    ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(e-LAAS) มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และรับผิดชอบทั้งงาน

การเงิน บัญชี พัสดุ 

     ๓. บันทึกข้อมูลการด าเนินการตามขั้นตอนและ
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง     การบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี  ก่อนการ
เผยแพร่ในเว็บไซด ์
   ๘. ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
     ๑. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม แนวทาง การปฏิบัตติาม
ระเบียบพสัดุใหม่เพิ่มเติม 
     ๒. ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบเพิ่มเตมิ และศึกษาแนว
ทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
     ๓. ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน จากท้องถิ่นอื่น 
เพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 
       กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  ผลการประเมินพบว่า  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
กองช่าง  มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม         
๓  กิจกรรม ดังน้ี 
   ๑. อัตราก าลังของกองช่าง  
   ๒. การควบคุมงานก่อสร้าง 
   ๓. ด้านงานก่อสร้าง 
 

     จึงได้ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง 
ดังนี ้
     ๑. อัตราก าลังของกองช่าง  
         ๑. รายงานอัตราก าลังที่ตอ้งการสรรหาให้ผู้บริหาร
ทราบเพื่อสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
         ๒. รายงานปริมาณงานใหก้ับผู้บริหารทราบ 
      ๒. การควบคุมงานก่อสร้าง 
         ๑. ผู้บังคับบัญชาก าชับก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้
ด าเนินการอยา่งรวดเร็วและเป็นระบบโดยล าดับความส าคัญ
ของงานก่อสร้าง  และถูกต้องตามแบบแปลน 
         ๒. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบยีบและหนังสือสั่งการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้าง 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

- ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ช านาญระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS) 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก”  ดังนี ้
    - ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)  มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
   ๗. ความเข้าใจเกี่ยวกับการ  ลงระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบ  (e-GP) 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
   - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน (ขาดเจ้าพนักงานพัสดุ)  
และเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบระบบยงัไม่เข้าใจระบบการจดัซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ  (e-GP)   
   - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบระบบการจดัซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบ  (e-GP) คนใหม ่ ท าให้ไม่เข้าใจระบบ และ
ยังไม่ได้รับการอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ  
(e-GP)   
   ๘. ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
   - ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุใหม่  และ
แนวทางการปฏิบัติงานใหม ่
   เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก”  ดังนี ้
   - กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น มีการออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๑. การตรวจฎีกาก่อนเสนอ ขออนุมัติ  
      ๑. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ยังคาดเคลื่อน
และจ านวนเงินท่ีเบิกจา่ยยังไม่ถูกต้อง 
      ๒. เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน   
      ๓. การลงลายมือช่ือไม่ครบถว้น 
      ๔. การเบิกจ่ายเงินเกิดการลา่ช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ  
ที่ก าหนดไว ้
     ๕. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีเร่งด่วน  ส่งผลใหไ้มม่ี
เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา  เอกสารประกอบ
ฎีกา   พร้อมท้ังระเบียบ ฯ การเบกิจ่าย 
   ๒. การลงตัวเลขในบัญชีสลับกัน  

       ๓. ด้านงานก่อสร้าง 
           - ประชาสัมพันธ์ และประกาศงานโครงการก่อสร้าง
ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผล่้อม  ,        
ระบบ e-GP  , บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
     
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ผลการประเมินพบว่า  ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม     ๓  กิจกรรม 
ดังนี ้
    ๑. ด้านอาคารสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๒. งานการศึกษาปฐมวัย 
    ๓. การจัดงานประเพณีท้องถิ่น 
     จึงได้ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง 
ดังนี ้
    ๑. ด้านอาคารสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          ๑. เสนองบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับทัศนียภาพให้เหมาะสมและปลอดภัย 
          ๒. บริหารจัดการอาคารและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความ
ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒. งานการศึกษาปฐมวัย 
        - ส่งครูผูดู้แลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กให้ครบทุกคน 
    ๓. การจัดงานประเพณีท้องถิ่น 
        - ศึกษาระเบียบและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง 
 
 
 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

       - การลงตัวเลขในบัญชี  สลบักัน  และการลงตัวเลขใน
สมุดเงินสดจา่ยไม่ครบ 
   ๓. การจัดเก็บภาษีป้ายไม่ครบตามจ านวนที่เรียกเก็บ   
      ๑. อบต. ไมส่ามารถจัดเก็บภาษีป้ายได้    ท าให้เงินภาษี
ป้ายลดลง 
      ๒. การด าเนินการจดัเก็บภาษีป้ายยังไม่บรรลุเป้าหมาย  
      ๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ไมด่ าเนินการจ่ายภาษีตามทีเ่รียก
เก็บ  พร้อมท้ังน าป้ายที่ติดออก 
   ๔. การเสนอฎีกาตามขั้นตอนเกิดความล่าช้า  เป็นสาเหตุ
ให้เอกสารส่งกลับกองคลังช้า  มีผลกระทบต่อการลงบัญชี
และการปิดงบ 
      - การเสนอฎีกามคีวามล่าช้า  มีผล กระทบต่อการ
ลงบัญชีการปิดงบ  และการจดัเกบ็ฎีกา 
   ๕. การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด  และมีการ
โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในหมวดอื่น  แล้วโอนกลับมายัง
รายการเดิมอีกคร้ัง 
     ๑. การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด 
     ๒. การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายในหมวดอื่น แล้วโอน
กลับมายังรายการเดิมอีกครั้ง 
   ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(e-LAAS) มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
     ๑. การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)          
ไม่สามารถประสานกับกรมฯได ้
     ๒. เจ้าหน้าท่ีไม่เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน  เนื่องจากมี
นักวิชาการเงินละบญัชี  ๑  คน  รับผิดชอบท้ังงานพัสดุ 
การเงิน  การบัญช ี
     ๓. ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(e-LAAS)   มีการเปลีย่นแปลงบ่อย ส่งผลใหผู้้ปฏิบตัิงาน            
ไม่ช านาญท าให้เกดิข้อผิดพลาด 
   ๗. ความเข้าใจเกี่ยวกับการ  ลงระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบ  (e-GP) 
     ๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัตงิาน (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
     ๒. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระบบ  e-GP  ยังไม่เข้าใจ
ระบบงาน 
 

       หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ผลการประเมินพบว่า  ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา  ผู้ ตรวจสอบภายในไม่สามารถวางแผนการ
ตรวจสอบได้ครบทุกภารกิจของทุกส านัก/กอง ในแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
      เป็นสาเหตุให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน          ไม่
สามารถวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบถ้วน    ทุก
กิจกรรม, ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การจัดท าแผนที่ก าหนด  ให้
ผู้บริหารได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรมในการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้  
     จึงได้ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง 
ดังนี ้
    (๑) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในใน
ปริมาณงานท่ีน้อยลง 
     (๒) ปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้มีปริมาณงานท่ี
เหมาะสม 
     (๓) จัดท า/จัดหาคู่มือเพื่อสรุปเป็นแนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้น้อยลง  และทันต่อเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

   ๘. ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

       - ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๑. การตรวจฎีกาก่อนเสนอ ขออนุมัติ  
     ๑. ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบเอกสาร
ก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายให้ครบถ้วน  รวมทั้งการลงลายมือช่ือ   
ให้ครบถ้วนก่อนน าส่งมาหน่วยงานคลัง 
     ๒. ในกรณีที่ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องให้
ด าเนินการ แกไ้ขภายใน ๓ วันท าการ  นับจากวันท่ีได้
รับทราบ 
     ๓. ต้องแนบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อน      
วางฎีกาเบิกจ่าย 
     ๔. ในการเบิกจ่ายฎีกาควรก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการ
เบิกจ่ายให้ชัดเจน  และมเีวลาในการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกา 
     ๕. ตรวจสอบการจัดท าฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ          
เพิ่มมากข้ึน 
     ๖. ก าชับเจ้าหน้าที่ ที่ด าเนินการจัดฎีกาให้ตรวจทาน
เอกสารก่อนน าเสนอผู้บังคับบญัชา 
   ๒. การลงตัวเลขในบัญชีสลับกัน  
     ๑. เจ้าหน้าท่ีสอบทานการลงบัญชี  ตรวจสอบความถูก
ต้องด้านตัวเลข 
     ๒. ค านวณซ้ า 
     ๓. ประสานเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องในการน ามาลงบัญชี        
ให้ถูกต้องตรงกัน 
     ๔. ให้ตรวจสอบการบันทึกแตล่ะรายการเพื่อหายอด
แตกต่าง  และแกไ้ขให้ถูกต้องตรงกัน 
   ๓. การจัดเก็บภาษีป้ายไม่ครบตามจ านวนที่เรียกเก็บ   
     ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลขา่วสาร  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลตุามเป้าหมาย 
     ๒. ปรับปรุงวิธีการจัดเกบ็ภาษี  โดยลงพื้นที่การจัดเก็บ
ภาษีเชิงลึก  โดยใช้เวลาท าการลงพื้นที่จัดเก็บภาษ ี
 

 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

     ๓. ด าเนินการตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย  พ.ศ. ๒๕๑๐  
มาตรา  ๒๐ , ๒๑ 
   ๔. การเสนอฎีกาตามขั้นตอนเกิดความล่าช้า  เป็นสาเหตุ
ให้เอกสารส่งกลับกองคลังช้า  มีผลกระทบต่อการลงบัญชี
และการปิดงบ 
     ๑. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเสนอฎีกาให้เกดิ
ความรวดเร็วข้ึน 
     ๒. เจ้าหน้าท่ีติดตามการเสนอฎีกาให้ครบถ้วน  ภายใน
วันท่ี  ๑๐  ของเดือนถัดไป   
   ๕. การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด  และมีการ
โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในหมวดอื่น  แล้วโอนกลับมายัง
รายการเดิมอีกคร้ัง 
     ๑. ติดตามและตรวจสอบการโอนงบประมาณรายจ่าย 
     ๒. แจ้งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบการโอน
งบประมาณรายจ่ายและวางแผนการโอนงบประมาณรายจา่ย   
     ๓. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดลดลง  หรือไม่มีการ
โอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด 
     ๔. ประมาณการค่าใช้จ่าย  โดยตั้งงบประมาณใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
   ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(e-LAAS) มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
     ๑. ส่งเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมบันทกึบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์ (e-LAAS) เพิ่มเติม  และศึกษาการปฏิบัติงาน
ในท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จในด้านบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์  (e-LAAS) 
     ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง และให้ศึกษา
ระเบียบอย่างจริงจังเพื่อป้องกันความผิดพลาดของงาน 
   ๗. ความเข้าใจเกี่ยวกับการ  ลงระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบ  (e-GP) 
     ๑. ส่งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบในการลงระบบ เข้ารับ
ฝึกอบรมการปฏิบตัิงานในระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพิ่มเติม  
 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

     ๒. ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์  (e-GP) ในท้องที่  ที่ประสบ
ความส าเร็จ     โดยลงมือปฏิบัติให้เกิดความช านาญและ
สามารถแก้ไขปัญหาในระบบได ้
     ๓. บันทึกข้อมูลการด าเนินการตามขั้นตอนและ
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง การบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี  ก่อนการ
เผยแพร่ในเว็บไซด ์
   ๘. ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
     ๑. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม แนวทาง การปฏิบัตติาม
ระเบียบพสัดุใหม่เพิ่มเติม 
     ๒. ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบเพิ่มเตมิ และศึกษา       
แนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
     ๓. ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน จากท้องถิ่นอื่น 
เพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (๑) ใช้หนังสือ (บันทึกข้อความ) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อ
จัดท ารายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหา  
     (๒) ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ   
สั่งการ จากเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(WWW.dla.go.th),  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     
จังหวัดขอนแก่น (WWW.KKlocal.go.th) และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและสืบค้นเอกสาร  
 
๕. การติดตามประเมินผล 
ใช้วิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี ้
   ๑. การตรวจฎีกาก่อนเสนอ ขออนุมัติ  
     ๑. ติดตาม ตรวจสอบการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนเสนอ
ขออนุมัติ 
     ๒. ก าชับการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีให้ทันตาม
ก าหนดเวลาและให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
     ๓. เอกสารประกอบฎีกา และการลงลายมือช่ือครบถ้วน 
 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

   ๒. การลงตัวเลขในบัญชีสลับกัน 
     ๑. การตรวจสอบการลงบญัชี 
     ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข 
   ๓. การจัดเก็บภาษีป้ายไม่ครบตามจ านวนที่เรียกเก็บ  
     ๑. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  ได้ปฏิบัติงานจดัเก็บภาษี 
โดยจดัส่งหนังสือเรียกเก็บภาษ ี
     ๒. เจ้าหน้าท่ีลงพื้นที่จัดเก็บภาษี 
   ๔. การเสนอฎีกาตามขั้นตอนเกิดความล่าช้า  เป็นสาเหตุ    
ให้เอกสารส่งกลับกองคลังช้า  มีผลกระทบ  ต่อการลงบัญชี
และการปิดงบ 
     - จัดเก็บฎีกาในแตล่ะเดือนใหค้รบถ้วน  ภายในวันท่ี  ๑๐     
ของเดือนถัดไป 
   ๕. การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด  และมีการ
โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในหมวดอื่น  แล้วโอนกลับมายัง
รายการเดิมอีกคร้ัง 
     ๑. จ านวนครั้งในการโอนงบประมาณรายจ่ายลดลง 
     ๒. มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดลดลง  หรือไม่มีการ
โอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด 
    ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(e-LAAS) มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
     ๑. เจ้าหน้าท่ีไดเ้ข้ารับการอบรมฝึกอบรมบันทึกบัญชี  
ด้วยระบบคอมพิวเตอร ์(e-LAAS)  และช านาญและเข้าใจ
ระบบ 
     ๒. มีการด าเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่  การรับ – จ่าย        
การบันทึกบัญชี การปิดงบการเงิน  และออกรายงานการเงิน 
   ๗. ความเข้าใจเกี่ยวกับการ  ลงระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบ  (e-GP) 
     ๑. เจ้าหน้าท่ีไดร้ับการฝึกอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-GP) 
     ๒. การบันทึกข้อมูลการด าเนนิการตามขั้นตอนและ
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   ๘. ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
     - ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบยีบพัสดุ  และปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามระเบียบ 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

กองช่าง 
 ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑. อัตราก าลังของกองช่าง  

  เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
      ๑. จ านวนผู้ปฏิบัติงานในกองช่าง  มีอัตราก าลังเพียง
ต าแหน่งเดียวไม่เพยีงพอต่อปริมาณงานท่ีมีอยู ่
       ๒. กองช่างมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความซับซ้อน  
ในด้านเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เช่น  การก าหนดราคากลาง,            
การออกแบบ 
   ๒. การควบคุมงานก่อสร้าง 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
- จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน  

ที่มีอยู่ 
เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก”  ดังนี ้

   - ผู้รับเหมาด าเนินงานผิดพลาดจากแบบแปลนที่
ก าหนดไว้ 
   ๓. ด้านงานก่อสร้าง 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก”  ดังนี ้
   - ผู้รับเหมารายเดิม และผลการด าเนินงานเท่าท่ีผ่านมายังมี
มาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๑. อัตราก าลังของกองช่าง  
       ๑. ขาดบุคลากรในการปฏบิัติงาน 
        ๒. นายช่างโยธาช านาญงานต้องด าเนินงานในทุกด้าน 
   ๒. การควบคุมงานก่อสร้าง 
        ๑. การก่อสร้างมคีวามผดิพลาดจากแบบแปลนที่
ก าหนดไว ้
        ๒. จ านวนเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบตัิงานไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งานท่ีมีอยู่ 
   ๓. ด้านงานก่อสร้าง 
       - ผู้รับเหมารายเดิม และผลการด าเนินงานเท่าท่ี      
ผ่านมายังมมีาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๑. อัตราก าลังของกองช่าง  
       ๑. รายงานอัตราก าลังที่ต้องการสรรหาใหผู้้บริหาร
ทราบเพื่อสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
       ๒. รายงานปริมาณงานให้กบัผู้บริหารทราบ 
   ๒. การควบคุมงานก่อสร้าง 
       ๑. ผู้บังคับบัญชาก าชับก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้
ด าเนินการอยา่งรวดเร็วและเป็นระบบโดยล าดับความส าคัญ
ของงานก่อสร้าง  และถูกต้องตามแบบแปลน 
       ๒. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้าง 
   ๓. ด้านงานก่อสร้าง 
       - ประชาสมัพันธ์ และประกาศงานโครงการก่อสร้างใน
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  , ระบบ     
e-GP  , บอร์ดประชาสัมพันธ ์
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (๑) ใช้หนังสือ (บันทึกข้อความ) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อ
จัดท ารายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหา  
     (๒) ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ    
สั่งการ จากเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(WWW.dla.go.th),  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดขอนแก่น (WWW.KKlocal.go.th) และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและสืบค้นเอกสาร  
๕. การติดตามประเมินผล 
ใช้วิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 
   ๑. อัตราก าลังของกองช่าง  
       ๑. รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ในกองช่าง 
       ๒. ได้รับจัดสรรอตัราก าลังในกองช่างให้ครอบคลุมกับ
งาน ทุกด้าน 
   ๒. การควบคุมงานก่อสร้าง 
       ๑. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างถูกต้อง 
รอบคอบและรัดกุมตามระเบยีบฯ  ทีก่ าหนด 
       ๒. เจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการ จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้าง 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

   ๓. ด้านงานก่อสร้าง 
       ๑. มีผู้รับเหมารายอื่นเข้ามาด าเนินงาน   
      ๒. มีผู้รับเหมามากรายขึ้น  และสามารถเปรียบเทียบ 
ผลการด าเนินงานของผูร้ับเหมาแต่ละรายได้ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑. ด้านอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
      ๑. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก   ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๒. ห้องน้ าไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในการใช้งาน 
      ๓. อาคารมีพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ 
      ๔. ไม่มีรั้วกั้นบรเิวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสรา้งความ
ปลอดภัย 
      ๕. ไม่มีการตดิตั้งถังดับเพลิง 
    ๒. งานการศึกษาปฐมวัย 

    เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
        - ครูผู้ดแูลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กไมไ่ดร้ับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานท่ีปฏบิัตอิย่างต่อเนื่อง ท าให้ขาด
ความรู้ในการจดัประสบการณ์และความคิดสรา้งสรรค์ 
     ๓. การจัดงานประเพณีท้องถิ่น 

    เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี ้
       - ความเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายงบประมาณการจดังาน
ประเพณี  

    เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก”  
ดังนี ้
       - ระเบยีบและอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์เกีย่วกับการ   
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๑. ด้านอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        ๑. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก  ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๒. ห้องน้ าไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในการใช้งาน 
        ๓. อาคารมีพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ 
         ๔. ไม่มีรั้วกั้นบริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อสร้าง
ความปลอดภัย 
         ๕. ไม่มีการติดตั้งถังดับเพลิง 
    ๒. งานการศึกษาปฐมวัย 
     - ครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  ไม่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ขาด
ความรู้ในการจัดประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ 
       ๓. การจัดงานประเพณีท้องถิ่น 
     - งานประเพณีบางประเพณีไม่ใช่สิ่งที่สืบทอดกันมาแต่
โบราณ  จึงท าให้มีความเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เนื่องจากอาจไดร้ับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๑. ด้านอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         ๑. เสนองบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับ
ทัศนียภาพให้เหมาะสมและปลอดภัย 
        ๒. บริหารจดัการอาคารและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒. งานการศึกษาปฐมวัย 
        - ส่งครูผูดู้แลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  เข้ารับ
การอบรมหลักสตูรการพัฒนาเด็กให้ครบทุกคน 
     ๓. การจัดงานประเพณีท้องถิ่น 
        - ศึกษาระเบยีบและอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนังสือสั่งการ หลักเกณฑเ์กี่ยวกับ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 

 
 
 
 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (๑) ใช้หนังสือ (บันทึกข้อความ) ในการติดต่อสื่อสาร   
เพื่อจัดท ารายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหา  
     (๒) ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ   
สั่งการ จากเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(WWW.dla.go.th),  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     
จังหวัดขอนแก่น (WWW.KKlocal.go.th) และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและสืบค้นเอกสาร  
๕. การติดตามประเมินผล 
ใช้วิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 
   ๑. ด้านอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      - ได้รับงบประมาณไมเ่พียงพอในการปรับปรุงอาคาร/
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
   ๒. งานการศึกษาปฐมวัย 
       - ครูผูดู้แลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก รับการอบรม
หลักสตูรการพัฒนาเด็กได้ครบทุกคน 

    ๓. การจัดงานประเพณีท้องถิ่น 
       - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดงานประเพณีที่  
สืบทอดกันมาแตโ่บราณและเป็นประเพณีที่หน่วยตรวจสอบ
รับรองแล้วว่าสามารถจัดท าได้ เพือ่ความถูกต้องและเป็นการ
สืบสานประเพณี  อันดีงามมาแต่โบราณอีกด้วย 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่อ
การตรวจสอบทุกภารกิจขององค์กร 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี ้
     ๑. ได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติงานอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบภายใน 
     ๒. ไม่สามารถวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครบทุก
กิจกรรม    
     ๓. ไม่สามารถตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปไีด ้
 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

 
    ๔. กระบวนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในมีความยุ่งยาก  
สลับซับซ้อน ต้องคิดวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความเสี่ยง
ในแต่ละภารกิจหรือในแต่ละกิจกรรมเพื่อประมวลผลและ
รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบภายในเวลาที่
ก าหนด 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
  ๑. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบภายใน  จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรม   
ส่งผลใหไ้มส่ามารถลดความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นได้ 
  ๒. ไมส่ามารถวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครบทุก
กิจกรรม    
  ๓. ไมส่ามารถตรวจสอบให้บรรลวุัตถุประสงค์ของการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีได ้
  ๔. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อน  ทั้งทางเทคนิคและวิธีการ 
จึงท าให้ใช้ระยะเวลามากในการตรวจสอบในแต่ละเรื่อง 
   
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ๑. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน         
ในปริมาณงานท่ีน้อยลง 
     ๒. ปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้มีปริมาณงานท่ี
เหมาะสม 
     ๓. จัดท า/จัดหาคู่มือเพื่อสรุปเป็นแนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบ
ในแต่ละเรื่องให้น้อยลง  และทันตอ่เวลา 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (๑) ใช้หนังสือ (บันทึกข้อความ) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อ
จัดท ารายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหา  และให้ทราบ
ถึงปริมาณงานทั้งหมดของหน่วยตรวจสอบภายใน  ในกรณี  
ที่ การตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 
เพื่อขออนุมัติวางแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมและเพียงพอ
กับอัตราก าลังท่ีปฏิบัติงานเพียงคนเดียว 
      (๒) ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่ง
การ จากเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

(WWW.dla.go.th),  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดขอนแก่น (WWW.KKlocal.go.th) และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและสืบค้นเอกสาร พร้อมกับดาวน์โหลด 
(Download) ตั้งแฟ้มเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงใน
การตรวจสอบ และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้การ
ตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ก าหนด   
      (๓)  จัดท ากระดาษท าการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจ  และรายงานให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งเก็บ
สถิติ ความถี่ในแต่ละความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น  แล้วน าข้อมูลที่ได้ไป
ประกอบการจั ดท าแผนกา รต รวจสอบประจ า ปี ใ น
ปีงบประมาณ ต่อไป  
      (๔)  สร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี  กับหน่วยรับ
ตรวจให้มีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  และยังให้ความร่วมมือและเข้าร่วมให้ความ
ช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้มีการ
ติดต่อประสานงานและการสื่อสารที่ดี ส่งผลให้ลดช่องว่างใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
ใช้วิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 
     ๑. มอบหมายให้ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบภายในในปรมิาณงานท่ีน้อยลง 
     ๒. สามารถวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครบทุก
กิจกรรม  
     ๓. สามารถตรวจสอบให้บรรลวุัตถุประสงค์ของการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
     ส านักปลัด 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า การปฏิบัติงานของส านักปลัด   มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่
เหมาะสม ถึงแม้ว่าส านักปลัด  ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามระบบการควบคุมภายใน แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างถูกต้องตามวิธีการที่เหมาะสมจากผู้มีอ านาจและฝ่ายบริหาร  จ านวน  ๗  กิจกรรม ดังน้ี 

๑. ด้านงานธุรการ (หนังสือสูญหาย และไม่จัดเรียงล าดับตามหนังสือเลขที่รับ-ส่ง การรายงานข้อมูลให้อ าเภอและ
จังหวัดเกิดความล่าช้า)  จากการประเมินพบว่า  หนังสือรับ – ส่งสูญหาย  ไม่จัดเรียงหนังสือรับส่ง  และการรายงานข้อมูล    
ให้อ าเภอและจังหวัดล่าช้า 
    ๒. ส านักงานเป็นอาคารชั้นเดียว  (สถานที่ปฏิบัติงาน คับแคบ)  จากการประเมินพบว่า  สถานที่ปฏิบัติงาน      
คับแคบ  อาคารส านักงานหลังเก่าและเป็นอาคารช้ันเดียว  และไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร  แฟ้มงาน 
    ๓. การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติ  จากการประเมินพบว่า  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีมีปริมาณเยอะ  
เมื่อเปรียบเทียบกับการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ 
    ๔.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และออกประชาคม  จากการประเมินพบว่า  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญใน
การมีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการ  โดยไม่เข้าประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
   ๕. โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคระบาด (โรคไข้เลือดออก , โรคพิษสุนัขบ้า)  จากการประเมิน
พบว่า  มีประชาชนในต าบลหนองไผ่ล้อมเป็นไข้เลือดออก  และติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 

  ๖. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ภัยแล้ง , วาตภัย)  จากการประเมินพบว่า  ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  
และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในต าบลหนองไผ่ล้อม  

  ๗. การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง จากการประเมินพบว่า  ไม่ก าหนดเกณฑ์
การใช้น้ ามันเช้ือเพลิง  ไม่ก าหนดปริมาณเช้ือเพลิงที่จ่าย  สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ไม่เป็นปัจจุบัน  และใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลางไม่ครบถ้วน 

การควบคุมทั้งหมด  ที่ส านักปลัด   ได้ด าเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น   ไม่สามารถแก้ไขความเสี่ยง        
ที่เกิดขึ้นได้   จึงสรุปได้ว่าการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมดังกล่าว  ยังต้องด าเนินการควบคุมและบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณต่อไป      

 
     กองคลัง       

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า การปฏิบัติงานของกองคลัง   มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและ      
ไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่ากองคลัง ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามระบบการควบคุมภายใน แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างถูกต้องตามวิธีการที่เหมาะสมจากผู้มีอ านาจและฝ่ายบริหาร  จ านวน  ๘  กิจกรรม ดังน้ี 

๑. การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติ จากการประเมินพบว่า  การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ยังคาดเคลื่อน 
จ านวนเงินที่เบิกจ่ายยังไม่ถูกต้อง  เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน  การลงลายมือช่ือไม่ครบถ้วน  การเบิกจ่ายเงินเกิดการ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีเร่งด่วนส่งผลให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของฎีกา  เอกสารประกอบฎีกาพร้อมทั้งระเบียบ ฯ การเบิกจ่าย 
    ๒. การลงตัวเลขในบัญชีสลับกัน  จากการประเมินพบว่า มกีารลงตวัเลขในบัญชี  สลับกัน  และการลงตัวเลขใน  
สมุดเงินสดจา่ยไม่ครบ 
   ๓. การจัดเก็บภาษีป้ายไม่ครบตามจ านวนท่ีเรยีกเก็บ  จากการประเมินพบว่า   องค์การบริหารส่วนต าบลไมส่ามารถ
จัดเก็บภาษีป้ายได้  ท าให้เงินภาษีป้ายลดลง  การด าเนินการจัดเก็บภาษีป้ายยังไม่บรรลุเป้าหมาย  และผู้มีหน้าที่เสียภาษี      
ไม่ด าเนินการจ่ายภาษีตามที่เรียกเก็บ  พร้อมทั้งน าป้ายที่ติดออก 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

    ๔. การเสนอฎีกาตามขั้นตอนเกิดความล่าช้า  เป็นสาเหตุ  ให้เอกสารส่งกลับกองคลังช้า  มีผลกระทบ  ต่อการ
ลงบัญชีและการปิดงบ  จากการประเมินพบว่า   มีการเสนอฎีกามีความล่าช้า  มีผลกระทบต่อการลงบัญช ี การปิดงบ  และ
การจัดเก็บฎีกา 
    ๕. การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด  และมีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายในหมวดอื่น  แล้วโอนกลับมายัง
รายการเดิมอีกครั้ง  จากการประเมินพบว่า  มีการโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวด  และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายใน
หมวดอื่น แล้วโอนกลับมายังรายการเดิมอีกครั้ง 
     ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS) มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  จากการประเมินพบว่า  
การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์   (e-LAAS)  ไม่สามารถประสานกับกรมฯได้  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
เนื่องจากมีนักวิชาการเงินละบัญชี  ๑  คน  รับผิดชอบทั้งงานพัสดุ การเงิน  การบัญชี  และระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)  มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน   ไม่ช านาญท าให้เกิดข้อผิดพลาด   
    ๗. ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยระบบ (e-GP)  จากการประเมินพบว่า  ขาดบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน (เจ้าพนักงานพัสดุ) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ  e-GP  ยังไม่เข้าใจระบบงาน 
            ๘. ระเบียบพัสดมุีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  จากการประเมนิพบว่า  มขี้อผิดพลาดในการปฏบิัติงาน   เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบและแนวทางการปฏบิัติใหม่ 

การควบคุมทั้งหมดที่กองคลัง ได้ด าเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น  จึงไม่สามารถแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้   
จึงสรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมดังกล่าว  ยังต้องด าเนินการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป            

 
     กองช่าง 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า การปฏิบัติงานของกองช่าง   มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและ      
ไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่ากองช่าง  ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามระบบการควบคุมภายใน แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างถูกต้องตามวิธีการที่เหมาะสมจากผู้มีอ านาจและฝ่ายบริหาร  จ านวน  ๓  กิจกรรม ดังน้ี 
    ๑. อัตราก าลังของกองช่าง  จากการประเมินพบว่า  จ านวนผู้ปฏิบัติงานในกองช่าง  มีอัตราก าลังเพียงต าแหน่งเดียว  
ที่ต้องด าเนินงานในทุกด้าน และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนในด้านเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  จึงท าให้จ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมีอยู่    
  ๒. การควบคมุงานก่อสร้าง  จากการประเมินพบว่า   การก่อสร้างมีความผดิพลาดจากแบบแปลนท่ีก าหนดไว ้
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมงานกอ่สร้างไม่ทั่วถึง   
   ๓. ด้านงานก่อสร้าง  จากการประเมินพบว่า   มีผู้รับเหมารายเดิม และผลการด าเนินงานเท่าท่ีผ่านมายังมีมาตรฐาน
อยู่ในระดับปานกลาง 
 

 การควบคุมทั้งหมด  ท่ีกองช่าง  ได้ด าเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  ไม่สามารถแก้ไขความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นได้  
จึงสรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมดังกล่าว  ยังต้องด าเนินการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป   

  
     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า การปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มีการ
ควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่ากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามระบบ
การควบคุมภายใน แต่ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นยังไมไ่ด้รบัการแก้ไขอย่างถูกต้องตามวิธีการที่เหมาะสมจากผูม้ีอ านาจและฝ่ายบริหาร  
จ านวน  ๓  กิจกรรม ดังน้ี 

 



 
      แบบ ปค. ๔ 

 

 

๑. ด้านอาคารสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการประเมินพบว่า  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ห้องน้ าไม่
เพียงพอและไม่เหมาะสมในการใช้งาน  อาคารมีพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์  ไม่มีรั้วกั้นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อสร้างความปลอดภัย  และไม่มีการติดตั้งถังดับเพลิง 

๒. งานการศึกษาปฐมวัย จากการประเมินพบว่า  ครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  ไม่ได้รับการ 
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ขาดความรู้ในการจัดประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ 

๓. การจัดงานประเพณี  จากการประเมินพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณงานประเพณีบางประเพณีไม่ใช่ 
สิ่งที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ  จึงท าให้มีความเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ  เนื่องจากอาจได้รับการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบ 

การควบคุมทั้งหมด  ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จึงไม่
สามารถแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้   จึงสรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมดังกล่าว  ยังต้องด าเนินการควบคุมและ
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป  

      
     หน่วยตรวจสอบภายใน 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรม  การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ   
ต่อการตรวจสอบทุกภารกิจขององค์กร  มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม  ถึงแม้ว่าหน่วยตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามระบบการควบคุมภายใน  แต่ความเสี่ยงที่เกิดยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมจากผู้มี
อ านาจและฝ่ายบริหาร  

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการแก้ไขในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นไปพลางก่อน  โดยการจัดท าบันทึกข้อความ
ขออนุมัติจัดท าแผนการตรวจสอบภายในให้มีปรมิาณงานท่ีน้อยลง  ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครบ
ทุกภารกิจของทุกส านัก/กอง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นสาเหตุให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  ไม่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การจัดท าแผนที่
ก าหนด  ให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรมในการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความเช่ือมั่น  และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างแท้จริง  เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานทั้งหมดที่ต้องท าการตรวจสอบในแต่ละปีงบประมาณ  จึงสรุปได้ว่า  การบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมดังกล่าว     
ยังต้องด าเนินการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป   

 
 
 
 
      
 

ช่ือผู้รายงาน................................................................... 
                  (นายสิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์) 

                                                                                    ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
                                                                                           วันท่ี   ๓๐ เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 


