
 
แบบ ปค.4 

ชื่อส่วนงานย่อย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.1 วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 

-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวของพนักงาน
ดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบ 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวให้ครบทุกคน 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานใกล้เคียงเพ่ือ
ขอรับความช่วยเหลือ และขอความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 
 

5. การติดตามประเมินผล 
-ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ส านักปลัด 
-กิจกรรมการกู้ชีพกู้ภัยบนท้องถนน ยังขาดแคลน
วัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน 
และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แม้จะมีการ
จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ แต่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการ
ควบคุมความเสี่ยงยังไม่เพียงพอ ต้องมีการติดตาม
ในงวดต่อไป 

ผลการประเมินโดยรวม 
-กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวของ
พนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มีการเสื่อมสภาพตามอุยการใช้ จึงต้อง
มีการควบคุมความเสี่ยงในงวดต่อไป 
 

ลายมือชื่อ  กนกวรรณ  หยกอ านวยชัย 
(นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย) 

                                                                           ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
วันที่   1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561. 

 



 
แบบ ปค.4 

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1.1วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 

-องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระไม่มี
สถานที่ที่จะจัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
-อาคารจัดเก็บไม่เพียงพอประกอบกับมีการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-จัดหาสถานที่ที่มีความปลอดภัยและสะดวกต่อ
การจัดเก็บวัสดุ ตรวจสอบพัสดุและจ าหน่าย
พัสดุที่หมดสภาพเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บ 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 

5. การติดตามประเมินผล 
-ผู้บังคับบัญชาตามสายงานติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 

กองคลัง 
-องค์การบริการส่วนต าบลเขาพระ ได้จัดท า
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องเก็บของและห้อง
เก็บพัสดุ และได้มีการตรวจสอบพัสดุพร้อม
จ าหน่ายพัสดุที่หมดสภาพ 
พบจุดอ่อน  
เป็นความเสี่ยงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ
ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
การจัดเก็บฎีกา กองคลัง 
ข้อสรุป 
กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สิสนและพัสดุ ได้มีการ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปีเพ่ือ
ตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจ าหน่ายพัสดุที่
หมดสภาพอย่างสม่ าเสมอ 

ผลการประเมินโดยรวม 
-กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับมีค าสั่งและ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปีเพ่ือตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจ าหน่ายพัสดุที่หมดสภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

ลายมือชื่อ ประไพ  ประถมทอง 
     (นางสาวประไพ  ประถมทอง) 

                                                                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่   1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 



 
แบบ ปค.4 

ชือ่ส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง 
ด้านงานไฟฟ้า 
งานด้านไฟฟ้ากองช่างยังขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้า ต าแหน่ง
เกี่ยวกับงานไฟฟ้าไม่เพียงพอกับการปฏิบัติ 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 

-บุคลากรที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ มีไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
มีเพียงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ขอยืมตัว
ขากส่วนของส านักปลัด และพนังงานจ้างเหมา
บริการงานไฟฟ้ามาช่วยงาน ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน และท าให้งานที่ด าเนินการ
ค่อนข้างต่ ากว่าก าหนด 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-สรรหาบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรี ด้านงาน
ช่างหรือรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-น าระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง
อินเตอร์เน็ท โทรศัพท์ ปรับปรุงค าสั่ง โครงการ
พัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงานทั้ง
ภายใน ภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการ
บริหารความเสี่ยง  

5. การติดตามประเมินผล 
-ใชก้ารส ารวจ การสรรหา และแบบรายงาน 
เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าต้องจัดท าแผนปรับปรุง
ต่อไป 

กองช่าง 
-วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมกิจกรรมด้านไฟฟ้า ผลการประเมิน 
การติดตามประเมินการควบคุม พบว่ากิจกรรม
ด้านงานไฟฟ้า ต้องจ าท าแผนปรับปรุงต่อไป 

 



 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
-กิจกรรมด้านไฟฟ้า ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม พบว่ากิจกรรมด้านงานไฟฟ้า ต้องจ า
ท าแผนปรับปรุงต่อไป 
 

ลายมือชื่อ จ าลอง  เพชรคง 
          (นายจ าลอง  เพชรคง) 

                                                                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
วันที่   1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

 

 



 
แบบ ปค.4 

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นความ
เสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้านบุคลากร 

-บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการ
พัฒนาความรู้ความสามารถตามหลัก
วิชาการด้านการศึกษา และขาดทักษะ
ด้านงานธุรการในชั้นเรียน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
-บุคลากรทางการศึกษา ขาดการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหลักวิชาการด้านการศึกษา 
และขาดทักษะด้านงานธุรการในชั้นเรียน 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-ด าเนินการส่งบุคลากรทางการศึกษา ที่
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปรับการ
อบรม สัมมนา ฝีกปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-น าระบบสารสนเทศทางการศึกษา มาช่วยใน
การปฏิบัติราชการ 
  

5. การติดตามประเมินผล 
-ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ 

กองการศึกษาฯ 
-กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯให้เป็นปัจจุบัน 
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/สัมมนา 
ที่สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/หน่วยงานต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
-กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแต่
ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีจ านวนจ ากัด หากส่งไปประชุม อบรม สัมมนาหรือฝึก
ปฏิบัติการเป็นระยะเวลาหลายวัน จะก่อให้เกิดการติดขัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
 

                                                             
                                                 ลายมือชื่อ กนกวรรณ  หยกอ านวยชัย 

                                                                         (นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย) 
                                                           ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 

                                                           ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 
                                                         วันที่   1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 



 
 

แบบ ปค.4 
ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการขอรับขอต่อ
ใบอนุญาต ท าให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าปรับ
ในการต่อใบอนุญาต 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 

-เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการน้อย ท าให้
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการขอรับ
การต่อใบอนุญาต 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนผู้ประกอบกิจการ
ก่อนครบการต่อใบอนุญาต 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
  

5. การติดตามประเมินผล 
-ใช้แบบสอบถาม แบบรายงานเป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
-กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯให้เป็นปัจจุบัน 
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/สัมมนา 
ที่สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/หน่วยงานต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
-กิจกรรมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท าให้ประชาชนไม่มาขอต่อหรือขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะขาดความรู้เข้าใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ พร้อมมีการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอต่อและขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ การด าเนินการ ดังกล่าวมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  

                                                             
                                                        ลายมือชื่อ วิทมนตร์  กิริวรรรณา 

                                                                                   (นายวิทมนตร์  กิริวรรรณา) 
                                                      ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

                                                           ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
                                                         วันที่   1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



 
 
 
 

แบบ ปค.4 
ชือ่ส่วนงานย่อย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.2 วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 

-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวของพนักงาน
ดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวให้ครบทุกคน 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานใกล้เคียงเพ่ือ
ขอรับความช่วยเหลือ และขอความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 

5. การติดตามประเมินผล 
-ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ส านักปลัด 
-กิจกรรมการกู้ชีพกู้ภัยบนท้องถนน ยังขาดแคลน
วัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน 
และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แม้จะมีการ
จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ แต่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
การควบคุมความเสี่ยงยังไม่เพียงพอ ต้องมีการ
ติดตามในงวดต่อไป 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
-กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวของ
พนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มีการเสื่อมสภาพตามอุยการใช้ จึงต้อง
มีการควบคุมความเสี่ยงในงวดต่อไป 
 

ลายมือชื่อ  กนกวรรณ  หยกอ านวยชัย 
(นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย) 

                                                                           ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
วันที่   1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561. 

 



แบบ ปค.4 
ชื่อส่วนงานย่อย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.3 วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 

-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวของพนักงาน
ดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวให้ครบทุกคน 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานใกล้เคียงเพ่ือ
ขอรับความช่วยเหลือ และขอความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 

5. การติดตามประเมินผล 
-ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ส านักปลัด 
-กิจกรรมการกู้ชีพกู้ภัยบนท้องถนน ยังขาดแคลน
วัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน 
และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แม้จะมีการ
จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ แต่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการ
ควบคุมความเสี่ยงยังไม่เพียงพอ ต้องมีการติดตาม
ในงวดต่อไป 

ผลการประเมินโดยรวม 
-กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวของพนักงาน
ดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มีการเสื่อมสภาพตามอุยการใช้ จึงต้องมีการควบคุมความ
เสี่ยงในงวดต่อไป 

ลายมือชื่อ  กนกวรรณ  หยกอ านวยชัย 
     (นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย) 

                                                                           ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
                                                                 วันที ่  1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

  


