
แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิน้สุด วันที่  30 กันยายน  2562 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 

 
 
 
 
 
1.2 การปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดย

มีการวินิจฉัยสั่งการตามสายล าดับการบังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา

อ านาจหน้าที่ ของผู้ รับผิดชอบเหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 

1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนารักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่ อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์องกร 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป  
1.1 อบต.วอแก้ว ได้ก าชับให้บุคลากรยึดถือประกาศ 

อบต.วอแก้ว เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง  และประกาศ อบต.วอแก้ว เรื่อง มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 1.2 ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม การควบคุม
ภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายใน  โดยใช้หลัก   ธรรมาภิบาล  ส่งเสริมสนับสนุนและ
สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขต หน้าที่  รวมทั้ งความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การควบคุมภายใน  มีประสิทธิผล 
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ทีประสิทธิภาพ 
1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจัดแบ่งโครงสร้างองค์กร
และสายบังคับบัญชาชัดเจน เหมาะสมโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง(อ้างอิงตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี) 
1.4 อบต.วอแก้ว  มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยการมอบหมายงาน           
ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงานให้รับผิดชอบและปฏิบัติและตรง
กับความรู้ความสามารถหรือความถนัดของบุคคล (Put the 
right man on the right job) อ้างอิงตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท า
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558 พร้อมทั้ งให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบคุณธรรม 
1.5 อบต.วอแก้ว ได้ก าหนดให้บุคลากรภายในมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้รับผิดชอบงานและ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของ อบต.วอแก้ว ซึ่งการ
มอบหมายตามค าสั่งดังกล่าวนี้ได้มอบหมายงานที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละบุคคลที่อ้างอิงตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
      
 
     2.2 ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
     
     2.3 โอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
      
 
 
 
    2.4 การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2.1  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
สอดคล้องกันงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม  
 2.2 มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่
อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์   
2.3 อบต.วอแก้ว มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตาม
วิธีที่ก าหนดตามเอกสาร  ค าแนะน า : การน ามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ   และใช้แบบประเมิน
องค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภาย ในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง มิให้มีผลกระทบ
กับการปฏิบัติงานและก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนหรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความ
เสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
     3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
     3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบายประกอบด้วย ผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3.1 มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และ
ตามผลการประเมินความเสี่ยง 
3.2 มีการประชุมชี้แจงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยงเป็นคร้ังคราว 
3.3 ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมภายในที่เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร  
กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ  
ผู้บริหารก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  มีการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร และมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้
เหมาะสมอยู่เสมอ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 มีการจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ ซึ่งมีความ

จ าเป็นในการสนบัสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายใน 

 
4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง

วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายใน 

4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป   
4.1 มีการจัดหา พัฒนา ปรับปรุงและใช้ระบบสารสนเทศ
ในการติ ดต่ อสื่ อสา รภาย ในหน่ วยงานและสื่ อสา ร
ประชาสัมพันธ์ภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ 
4.2 มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วย
ตัดสินใจทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศเกี่ยวข้องกับ
งานที่รับผิดชอบเหมาะสมชัดเจนและทันเวลา 
4.3 มีการใช้สารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร กับ
บุคคลภายนอกให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า 
ความเห็น ข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานและ
รับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีทั้งการสื่อสารทาง
เดี่ยวและสื่อสารสองทาง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 พัฒนาและด าเนินการประเมินผลระหว่างการ

ปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
ก าหนด 

 
5.2 สื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอุ่นขอบการควบคุมภายใน

ต่อฝ่ายบริหารหรือผู้ก ากับดูแล 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป   
5.1 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนดและมี
ติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นอย่างต่อเนื่อง 
4.2  ผู้บริหารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  จัดท า
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน  มีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องโดยการ
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  ก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุม
และลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีการปรับปรุงและ
พัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของ             
การควบคุมภายใน หรือการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน       
มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมโครงการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  และผู้ป่วย
เอดส์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการจ่ายเบี้ยยังชีพในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสดมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย  และผู้มีสิทธิที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่  แต่ตัวตนไปอยู่ที่อื่น เวลาส ารวจติดต่อล าบาก 
       2. กิจกรรมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกลุ่มลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนมีการบริหารจัดการในรูปของบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม การคืนเงินจึงมีความไม่พร้อม และขาดการประชุมของกลุ่ม
ลูกหนี้เงินกู้เพื่อทบทวนยอดเงินกู้ยืมและงวดที่ต้องช าระ  
       3. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เกิดภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ซึ่งจะต้องเกิดภัยก่อนถึงจะทราบลักษณะความเสียหายที่แน่นอน การรายงาน
ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติมีความล่าช้าและเกิดความคลาดเคลื่อนจากการส ารวจ  ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  ท า
ให้มีการช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย  
       4. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเพียงบางส่วนในช่วงฤดูฝนหากฝนตกหนักน้ าทะลักเข้ามาในศูนย์ฯ อาจเกิดอันตรายกับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ และสนามกลางแจ้งไม่พร้อมใช้งาน ในการจัดกิจกรรม นันทนาการต่างๆ ให้กับเด็ก เนื่องจากไม่มีร่มเงา
ให้กับเด็ก ซึ่งสนามกลางแจ้งสามารถใช้งานได้ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น 
       5.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ตรวจสอบงบประมาณที่มีอยู่ว่าเพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้าท าให้ต้องรีบเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯที่ก าหนด 
       6. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันท าให้
ไม่สามารถติดตามทวงถามภาษีค้างช าระได้ ไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้ อบต.ทราบ 
  7. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากข้อก าหนดในเรื่องของกฎระเบียบ
ทางราชการ ไม่สามารถก าหนดราคาได้ตามราคาขายตามท้องตลาดเนื่องจากใช้ราคาควบคุมจากกระทรวงพาณิชย์             
ซึ่งบางครั้งราคาขายจริงในท้องตลาดปรับตัวขึ้นสูงแล้ว 
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  8. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น อาจท าให้การ
ออกแบบเกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้ 
  9. กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้รับจ้างแอบใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพเมื่อ
ผู้ควบคุมงานหรือประชาคมไม่อยู่ ผู้ควบคุมงานดูแลได้ไม่ทั่วถึงเพราะต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน และผู้รับจ้างไม่มีช่าง
ควบคุมงานของผู้รับจ้างประจ าหน้างานก่อสร้างด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยจึงท าให้ผลที่ได้แต่ต่างกัน 

10. กิจกรรม การให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในด้านรูปแบบ รายการ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่กล้าตัดสินใจ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง 

ทั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบจะน ามาซึ่งการบริหารจัดการที่ดีภายในหน่วยงานย่อยและระดับองค์กรอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานและประชาชนต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ)……………………....................................ผู้รายงาน 
(นายอินจันทร์    ทนัวิสัย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
วันที ่ 29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
 


