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แบบ ปค.4 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิน้สุด  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 

 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

      เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ได้จัดท ารายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของควบคุมภายใน  แยกเป็นส านัก/กอง  ดังนี้ 
     1.   สภาพแวดล้อมการควบคุม         
     1.  ส านักปลัดเทศบาล 
          1.1  งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล   
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจาก   
งบประมาณรายจา่ยและรายไดป้ระจ าปทที่มีการเปลีย่นแปลง  เ่่น  
เงินอุดหนุนจากภาครัฐ  ดา้นสวสัดิการเบี้ยยัง่ีพผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
และผู้ปว่ยเอดส์  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระคา่ใ่้จา่ยด้านการ
บริหารงานบุคคล 
         1.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก  เนื่องจากการประสานงานไมไ่ด้ประสานงานโดยตรงกับผู้
ที่รับผิด่อบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      การปฏิบัติงานเปน็ไปด้วยความล่า่้า อาจท าให้อัตราการ
สูญเสีย่ีวิตและทรัพยส์ินเพิ่มข้ึนได้ 

        1.3 การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด   
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  เนื่องจาก  
มีประ่า่น  เยาว่นในพืน้ที่ตดิยาเสพติด  มีการค้าขายยาเสพติด
ในพื้นที ่ 
          1.4 การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
      เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  เนื่องจาก 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ บางคนไม่สะดวกในการมารบัเงิน และกรณผีู้สงูอายุ
และผู้พิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์จากภาครัฐ  หน่วยงานอ่ืน อปท.ไม่
สามารถตรวจสอบได้  ท าให้อาจมกีารจ่ายเงินสงเคราะห์ซ้ าซ้อน  
สภาพแวดล้อมภายใน  ได้แก่ระเบยีบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
        1.5 การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  เนื่องจาก 
เพราะความต้องการของประ่า่นมีความหลากหลาย  
     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เพราะ
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  และระเบียบแผน  ขั้นตอนการจัดท า
แผนที่ซับซ้อนมากข้ึน 
       1.6 การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ          
      เป็นความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก  เนื่องจาก  แผน
พัฒนาฯ   มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนเป็นประจ าทุกปท  
ซึ่ง่ี้ให้เห็นว่า  แผนงานหรือโครงการที่น ามาบรรจุในแผนพฒันา
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของุ่ม่นหรือตอบสนองความต้องการ
ของประ่า่นได้  จึงได้มีการเพิม่เติมและเปลี่ยนแปลงแผน 

       ผลการประเมิน  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  แบ่ง
โครงสร้างออกเป็น  1  ส านัก  และ  5  กอง  จาก
การวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน   ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  พบความ
เสี่ยงในส านัก/กอง  ได้แก ่
   1. ส านักปลัดเทศบาล  

1.1  งบประมาณรายจ่ายด้านการ 
บริหารงานบุคคล  ภาระค่าใ่้จา่ยจริงที่เกิดขึ้นใน
ด้านการบริหารงานบุคคล  ไม่เกินร้อยละ  40  ของ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปททีค่ านวณตอนสิ้น
ปทงบประมาณ 

1.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
   ความเสี่ยง 
     - ไม่ไดป้ระสานงานโดยตรงกับผู้ที่รับผดิ่อบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - การปฏิบัติงานเปน็ไปด้วยความล่า่้า อาจท า
ให้อัตราการสูญเสีย่ีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึนได้ 
   สาเหต ุ
     - ภัยต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนไมส่ามารถทราบล่วงหน้า
ก่อน   
     -  เจ้าหน้าที่รับผิด่อบด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขาดประสบการณ์   
     -  อปพร.มีน้อย อีกทั้งขาดขวัญและก าลังใจใน
การท างาน   
       1.3. การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด    
     ความเสี่ยง 
       -มีประ่า่น  เยาว่นในพื้นที่  ติดยาเสพติดมี
การค้าขายยาเสพติดในพืน้ที่   
สาเหต ุ
- สภาพแวดล้อมเปลีย่นแปลงไปพ่อแม่ท างานไม่มี
เวลาดูแลครอบครัว 
- เด็กและเยาว่นหันไปพึ่งพายาเสพติดและ ค้ายา
เสพติด 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพตดิมีมากข้ึน  
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   แบบ ปค.4 (ต่อ) 
  

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

        2. กองคลัง 
         2.1  ด้านพัสดุ-การจัดหาทรัพย์สิน 
วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน เป็นความเสีย่งด้านประสิทธิภาพ
ขององค์กร เนื่องจากการจัดหาพัสดุระหว่างหน่วยงานขาดการ
ประสานงานกัน ผู้ใ่ไ้ม่วางแผนในการจัดหาทรัพย์สนิตามแผนที่ท าไว้ 
      2.2 ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน เป็นความเสีย่งด้านประสิทธิภาพ
ขององค์กร เนื่องจากขาดการท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษา พสัดุ 
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที ่
      2.3 ด้านการจัดเก็บรายได้  
     ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในเกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีทีม่ีอยู่ไม่
เป็นปัจจบุันไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้อง่ัดเจนท าให้ไม่สามารถติดตาม
ทวงถามได้และไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเปน็ระบบที่่ ัดเจน 
     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเกิดจากผู้เสียภาษี
บางรายไม่มา่ าระภาษี บางคนอยู่นอกต าบลท าให้ไม่สะดวกในการ
่ าระภาษี ท าให้มีภาษีคา้ง่ าระในแต่ละปทหรือมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินแตไ่ม่มีการแจง้ให้เทศบาลทราบ 
 

     3.  กองช่าง 
      3.๑. กิจกรรมการจัดท าโครงการโครงสร้างพื้นฐาน  งาน
ส ารวจ  งานออกแบบ และงานประมาณราคา  
         เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม   ทั้งภายในและ
ภายนอก เนื่องจากข้ันตอนการเก็บรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  ไม่
ครบถ้วน การตรวจสอบข้อมูลไม่ถี่ถ้วน 
       สาเหตุเนื่องจาก 

๑. ความคลาดเคลื่อนของค่าตา่ง ๆ เกิดขึ้น    ท าให้ขั้นตอน 
ของการออกแบบ และประมาณราคาแปรเปลี่ยนตาม 

๒. ร้านค้ามีจ านวนน้อยรายในพื้นที ่มีการปรับราคาสินคา้และ 
วัสดุให้สูงขึ้นเกินกว่าราคากลางวัสดุก่อสร้างที่พาณิ่ยจ์ังหวัดก าหนด
ไว ้
       ๓. ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับราคาขึ้นลงทุกวนัตามกลไก
ทางการตลาดซึ่งการประมาณราคาต้องปรบัปรุงตามให้เป็นปัจจุบัน
ที่สุด 
      3.๒ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง 
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก เนื่องจาก 
    ๑. การท างาน ขณะท าการก่อสร้างสภาพดนิฟา้อากาศ และภัย
ธรรม่าติไม่อ านวยสง่ผลกระทบต่อข้ันตอนวิธีการก่อสร้าง 
    ๒ ่่างควบคุมงานต้องควบคมุงานหลายโครงการใน่่วงเดียวกัน 

     1.4 การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้
พิการ   
    ความเสี่ยง 
   -  ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่แข็งแรงไม่สามารถมารับ
เงินด้วยตนเองได้     
    -  กรณีผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงิน
เข้าบัญ่ี  ผูสู้งอายไุม่สะดวกในการเดินทางไปเบิก
เงิน 
    - การจ่ายเงินอาจซ้ าซ้อนกรณีย้ายที่อยู่อาศัย 
     - ผู้มีสิทธิ์รับเบีย้ยัง่พีไม่มาแสดงตนก่อนรับเงนิ
ปทงบประมาณใหม ่
     สาเหต ุ
 -  ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่แข็งแรงไม่สามารถมารับ
เงินด้วยตนเองได้     
-  กรณีผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้า
บัญ่ี   ผูสู้งอายไุม่สะดวกในการเดินทางไปเบิกเงิน 
   1.5 การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 

       ความเสี่ย  กระบวนการและขั้นตอนมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
     1.6 การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ 
        ความเสี่ยง      
         -  แผนพัฒนาฯ   มีการเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนเป็นประจ าทุกปท  ซึ่ง่ี้ให้เห็นว่า  
แผนงานหรือโครงการที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาไม่
สามารถแก้ไขปัญหาของุ่ม่นหรือตอบสนองความ
ต้องการของประ่า่นได้  จึงไดม้ีการเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผน 
 

     2.  กองคลัง พบความเสี่ยง คือ  
     2.1 ด้านพัสด-ุการจัดหาทรัพย์สิน  
     2.2 ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารงุทรัพย์สิน  
     2.3  ด้านการจัดเก็บรายได ้
 

จากการติดตามผล พบว่า 
1.      1. ด้านพัสด-ุการจัดหาทรพัย์สิน มีการควบคุมที่

เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดบั 
2. หนึ่ง โดยกองคลังได้ด าเนนิการดังนี้ 
3.           1.1 จัดให้มีการประุ่มผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อจัดท า

แผนการจัดหาพสัดุ และแผนการใ่้จ่ายเงิน 
4.           1.2 แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมาย 
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แบบ ปค.4 (ต่อ) 
 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     3.๓  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
เนื่องจาก 
   ๑. ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ 
    ๒. งบประมาณที่ไม่เพียงพอ  
 

      4.  กองการศึกษา 
      4.1 กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อย 
-  การจัดท าฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบ่ัดเจน 
      4.2 กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย 
 -  การเบิกจ่ายไม่ตรงตามระเบียบ 
-   สตง. ทักท้วง 
     4.3 กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ ์
-  การเบิกจ่ายไม่ตรงตามระเบียบ 
-   สตง. ทักท้วง 
 

     5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จากการจมน้ าในชุมชน (การปอ้งกันการจมน้ า) การ
ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ าในชุมชน    
      สภาพแวดล้อมในต าบลรังกาใหญ่  เป็นที่ราบสูงลูก
คลื่นลอนตืน้ มีพื้นที่ทั้ง  74.34  ตารางกิโลเมตร  หรือ 
46466.25 ไร่   แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน มี
แหล่งน้ าเสี่ยงในเขตต าบลรังกาใหญ่  แหล่งน้ าในเขตต าบล
รังกาใหญ่  ประกอบด้วย แหล่งน้ าธรรม่าติ  ล าน้ าเค็ม ล า
น้ าทองหลาง  ล าห้วยฉกาจ  และมีแหล่งน้ าสร้างขึน้  ได้แก่  
ฝ่ายน้ าลน้  อ่างเก็บน้ า 4 แห่ง  บ่อน้ าตืน้  12 แห่ง  บ่อน้ า
เพื่อการเกษตร  47 แหล่ง  แหล่งน้ าสาธารณะ 17 แห่ง 
 

      6.  กองส่งเสริมการเกษตร 
      6.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร   
          วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบ
ต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานตามโครงสร้าง
ตามแผนอัตราก าลัง พบว่ากองส่งเสริมการเกษตร ไม่มี
นักวิ่าการเกษตร  มีบุคลากรทีร่ับผิด่อบแต่เจา้หน้าที่
ไม่ได้จบด้านการเกษตรโดยตรงท าให้ยังขาดความรู้ ความ
เ่ี่ยว่าญ ท าให้งานอาจลา่่า้ หรือไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 
และเกิดผิดพลาดได้กรณีทีบุ่คลกรไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่
ได้ ไม่มีผูป้ฏิบัติหน้าที่แทน  

          2. ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารุงทรัพยส์ิน ในการติดตาม
ประเมินผลไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากยงัไม่มีการ
จัดท าแผนซ่อมบ ารุงรักษาพัสดคุรุภัณฑ์และอาคารสถานที่ 
      3. ด้านการจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง โดยกองคลังได้ด าเนินการ
ดังนี ้
          3.1 มีการขอเอกสารหลักฐานข้อมูลที่เปน็ปัจจุบนั 
จากผู้เสียภาษ ี
     3.2 มีการแจ้งเป็นหนงัสือตดิตามทวงถามการ 
ค้าง่ าระภาษ ี
          3.3 มีการประ่าสัมพนัธ์ก าหนดการ่ าระภาษี 
          3.4 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการจัด 
ท าแผนที่ภาษ ี
          3.5 มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน โดยการ 
ออกส ารวจพื้นที่โดยน าฐานข้อมลูเดิมเป็นแนวทางในการ 
ปรับปรุงข้อมูลและมีการสืบคน้ข้อมูลจากผู้ประกอบการ 
รายใหม่ ๆ เพิ่มเติมด้วย 
          แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลยังไม่สามารถจัดเก็บ 
ภาษีได้ครบถ้วน 100 % เนื่องจากยังไม่มีการจัดท าแผนที่ 
ภาษีอย่างเปน็ระบบและไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษไีด้โดย 
ตรง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินแตไ่ม่ได้ 
แจ้งให้เทศบาลทราบ หรือมีที่อยู่นอกเขตต าบลท าให้ไม่สะดวก
ที่จะเดินทางมา่ าระภาษ ี
 

     3. กองช่าง   พบความเสี่ยง ได้แก่ 
      3.๑ กิจกรรมการจัดท าโครงการ   
   ความเสี่ยง 
         ๑) การปฏิบัติงานลงไปตรวจสอบพื้นทีจ่ริงแต่
ขาดความรอบคอบและให้เวลาในการตรวจสอบสภาพ
พื้นที่น้อยเกินไป 
         ๒) เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล น าส่งข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บส ารวจ และแสดงรายละเอียดของข้อมูลต่อผู้ออกแบบ
ไม่ละเอียดเพียงพอต่อการออกแบบ 
        ปัจจัยเสี่ยง 

๑) แบบรูปรายการละเอียดที่น ามาใ่้ 
ก่อสร้าง  มีความคลาดเคลื่อนกับสภาพพืน้ที่ก่อสร้างจริง 
อาจส่งผลให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดท า
โครงการนั้น ไม่บรรลุวัตถปุระสงค์เท่าที่ควร 

๒) แบบรูปรายการละเอียด ไม ่
ครบถ้วนในส่วน ขยายบางรายการ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา
ขณะท าการก่อสร้าง 
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แบบ ปค.4 (ต่อ) 
 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

          6.2 กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ
       จากการวิเคราะห์เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ภัย
ธรรม่าติที่เกิดขึ้นท าให้ประ่า่นได้รับความเสียหาย และเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ งบประมาณในการ่่วยเหลือมีไม่
เพียงพอ และหลักเกณฑ์ในการ่่วยเหลือเปลี่ยนไปตามหนังสือสั่ง
การต่างๆ                                                
 

  2. การประเมินความเสี่ยง   
1.  ส านักปลัดเทศบาล 

      1.1 งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล   
     กรณีมีการปรับเงินเบี้ยยัง่พีผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
ออกจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ท าให้ฐานการค านวณลดลง  ท าให้ร้อย
ละค่าใ่้จา่ยดา้นบุคลากรเพิ่มข้ึน 
      1.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       การประสานงานไม่ไดป้ระสานงานโดยตรงกบัผู้ที่รับผิด่อบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      การปฏิบัติงานเปน็ไปด้วยความล่า่้า อาจท าให้อัตราการ
สูญเสีย่ีวิตและทรัพยส์ินเพิ่มข้ึนได้ 

1.3 การด าเนินงานแก้ไขปญัหายาเสพติด   
     มีประ่า่น  เยาว่นในพืน้ที่ติดยาเสพติด  มีการค้าขายยาเสพ
ติดในพื้นที ่ 

 1.4 การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
       - ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ทีแ่จ้งความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง่ีพ
เป็นเงินสดด้วยตนเองและมอบอ านาจให้บุคคลอื่นรบัแทน  ไมม่ารับ
เงินตามก าหนดที่เจ้าหนา้ที่แจ้ง  เมื่อครบก าหนดเจ้าหน้าที่จะตอ้งส่ง
เงินคืนให้เจ้าหน้าที่การเงนิฯ  โอนเข้าบัญ่ีของเทศบาลเพื่อเบิกใน
เดือนถัดไป 
    - ผู้สูงอายไุม่ได้รบัเงินเนื่องจากมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารบัแทน 
    - กรณีผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญ่ีฯ    
ผู้สูงอายไุม่สะดวกในการเดินทางไปเบิกเงิน 
   -  ระเบียบที่เก่ียวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ข 
       1.5 การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  

- กระบวนการและขั้นตอนมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
      1.6  การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี 
      -  แผนพัฒนาสามปทมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนเปน็
ประจ าทุกปท  ซึ่ง่ี้ให้เห็นว่า  แผนงานหรือโครงการที่น ามาบรรจใุน
แผนพัฒนาไม่สามารถแก้ไขปัญหาของุ่ม่นหรือตอบสนองความ
ต้องการของประ่า่นได้  จึงไดม้ีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน 

          3.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง   
ความเสี่ยง 

        ๑. การท างาน ขณะท าการก่อสร้างสภาพดนิฟา้
อากาศ และภัยธรรม่าติไม่อ านวยส่งผลกระทบต่อ
ขั้นตอนวิธีการก่อสร้างรวมถึงคณุภาพของ่ิ้นงาน 
ระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญาจา้ง และโอกาสที่
ประ่า่นจะได้ใ่้ประโย่น์จากบริการสาธารณะ 
    ปัจจัยเสี่ยง 
       ๑) เกิดการล่า่้าในกระบวนการของการท างาน 
       ๒) คุณภาพของ่ิ้นงานอาจคลาดเคลื่อนจากที่
ก าหนดในแบบรูปรายการละเอียดของสัญญาจา้ง 
      3.๓ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า    
   ความเสี่ยง 
         ๑) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใ่้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้า ยงัไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัตงิาน    
    ปัจจัยเสี่ยง 
         ๑) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใ่้ยังไมท่ันสมัย
เท่าที่ควร และมีอายุการใ่ง้านไม่ยาวนาน 
         ๒) งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรไม่เพียงพอต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

        ๓) สภาพพืน้ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัตงิาน 
 

      4. กองการศึกษา พบความเสี่ยงดังนี้  
     4.1 กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      4.2 กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย 
      4.3 กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 
    โดยกองการศึกษา ได้ด าเนินการควบคุมดังนี้ 
    กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- มีการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ 

- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิด่อบโดยตรงและให้
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญ่าทราบ  
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แบบ ปค.4 (ต่อ) 
 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

         2.  กองคลัง 
     2.1 ด้านพัสด-ุการจัดหาทรัพย์สิน 
      เนื่องจากขาดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อก าหนด
ความต้องการพัสดุ การด าเนินการจัดหาไม่เปน็ไปตามแผนการจดัหาพัสดุ 
     2.2 ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
     เนื่องจากไม่มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ หรือแผนที่ท าไม่
ครอบคลุมครบถ้วน และการไมป่ฏิบัติตามแผนที่ก าหนด ไม่มีการตรวจสอบ
ความ่ ารุดเสียหายของทรัพย์สนิอย่างจริงจัง 
     2.3 ด้านการจัดเกบ็รายได ้
     -ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปจัจุบนัท าให้ไม่ 
สามารถติดตามทวงถามภาษีคา้ง่ าระได้ 
     -ไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่่ัดเจน 
     -มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสทิธิ์ที่ดินแตไ่ม่ได้แจง้ให้ 
เทศบาลทราบ 
 

    3. กองช่าง 
     3.๑  กิจกรรมการจัดท าโครงการโครงสร้างพื้นฐาน งานส ารวจ งาน

ออกแบบ  และงานประมาณราคา  
    ๑. ขั้นตอนการส ารวจคลาดเคลื่อน จัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 
    2.ราคาวัสดุบางรายการไม่ปรากฏในราคากลางของพาณิ่ย์ 
จังหวัด จึงต้องสืบราคาจากร้านค้าในท้องถ่ิน ซึ่งราคาอาจจะสูงเกินที่ราคา
วัสดุก่อสร้างทีน่ ามาประมาณการให้เป็นปัจจุบัน 

3.๒  กิจกรรม ด้านงานก่อสร้าง 
๑. เกิดการล่า่้าในกระบวนการของการท างาน 
๒. คุณภาพของ่ิ้นงานอาจคลาดเคลื่อนจากที ่

ก าหนดในแบบรูปรายการละเอียดของสัญญาจา้ง 
3.๓  กิจกรรม ด้านงานไฟฟ้า 

๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใ่้ยังไม่ทันสมัย 
เท่าที่ควร และมีอายุการใ่ง้านไม่ยาวนาน 

๒. งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๓. สภาพพื้นที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
 

       4. กองการศึกษา 
       4.1 กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่ได้รับการสืบทอด  เผยแพร่  อาจสาบสูญไป 
       4.2 กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
-  มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบอ่ยครั้ง 
      4.3 กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
-  มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อยครั้ง 

กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย 

-    มีการศึกษาระเบียบอยู่เป็นประจ า 
-    ส่งบุคลากรเข้าอบรมระเบียบและข้อ 

     กฎหมายต่างๆ 
      กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

      -    มีการศึกษาระเบียบอยู่เป็นประจ า 
        

       -    ส่งบุคลากรเข้าอบรมระเบียบและ
ข้อกฎหมายต่างๆ 

 

      5.  กองสาธารณสุและสิ่งแวดล้อม     
พบความเสี่ยงได้แก ่
     5.1  งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
    - กิจกรรมการป้องกันและ่่วยเหลือ
ประ่า่นจากการจมน้ า ในุ่ม่น (การ
ป้องกันการจมน้ า) 
  ความเสี่ยง 
     - การเสีย่ีวิตจากการจมน้ า ของ
เยาว่นและประ่า่นในพื้นที่ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - พื้นที่แหล่งน้ าเสี่ยงมีจ านวนมาก 
      - เยาว่นและประ่า่น และเยาว่นยัง
ขาดความรู้ ความตระหนัก และทักษะในการ
ลอยตัวเพื่อเอา่ีวิตรอด 
     - ประ่า่นไม่ตระหนักถึงปญัหาและ
ความรุนแรงของ การเสีย่ีวิตจากการจมน้ า 
 

     6. กองส่งเสริมการเกษตร  พบความ
เสี่ยง  ได้แก ่

6.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  
     ความเสี่ยง  
       ไม่มีนักวิ่าการเกษตร แต่มีบุคลากร
ต าแหน่งอื่นมารักษารา่การแทน ท าให้ขาด
ความรู้ความเ่ี่ยว่าญท าให้งานอาจล่า่้า
หรือไม่สมบูรณ์ 
     สาเหตุ 
       เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานไม่ไดจ้บด้าน
การเกษตรโดยตรง 
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แบบ ปค.4 (ต่อ) 

 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      5.1   กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากการจมน้ าใน
ชุมชน (การป้องกันการจมน้ า) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
      ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม  
       สภาพแวดล้อมพืน้ที่ในต าบลรังกาใหญ่  มีแหล่งน้ าเสี่ยงจ านวนมาก 
แหล่งน้ าธรรม่าติ  ล าน้ าเค็ม ล าน้ าทองหลาง  ล าห้วยฉกาจ  และมีแหล่งน้ า
สร้างขึ้น จ านวน 80 แห่ง   
      ความเสี่ยงด้านประ่า่น  
     ประ่า่นขาดความตระหนกัถึงปัญหาและการเฝา้ระวัง ป้องกัน  โดยมี
ความคิดว่าเปน็ ความรับผิด่อบของหน่วยงานด้านรา่การ 
 

     6.  กองส่งเสริมการเกษตร 
      6.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  
          เนื่องจากไม่มีนักวิ่าการเกษตร มีบุคลากรที่รับผิด่อบแต่เจ้าหน้าที่
ไม่ได้จบด้านการเกษตรโดยตรงท าให้ยังขาดความรู้ ความเ่ี่ยว่าญ ท าให้งาน
อาจล่า่้า หรือไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และเกิดผิดพลาดได้ กรณีที่บุคลกรไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
       6.2 กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
      1. พื่ผลทางการเกษตรเกิดความเสียหายทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง 
      2. วัสดุอุปกรณ์ในการ่่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ 
      3. งบประมาณในการ่่วยเหลือจากรัฐบาลไม่เพียงพอ 
     4. ภัยธรรม่าติเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
 

7  กิจกรรมการควบคุม 
1. ส านักปลัดเทศบาล 

      1.1  งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล   
       วิเคราะห์ปริมาณงาน  ค่างาน  ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนคน  เพื่อ
ควบคุมภาระค่าใ่จ้่าย  โดยอาจปรับเป็นการจ้างเหมาบริการแทนพนักงาน
จ้าง 

  1.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต าบลรังกาใหญ่             
      - จัดตั้งศูนยป์้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าต าบล    รังกาใหญ่ 
      - มีหน่วยบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน (EMS)  ปฏบิัติหน้าที่    ณ  ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ่ั่วโมง 
     - จัดเจ้าหน้าทีป่ฏิบัตงิานตลอด 24 ่ั่วโมง 
     - ซักซ้อมการระงับเหตุภัยต่าง ๆ อย่างน้อย  1 ครั้ง/เดือน 
     - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

6.2 การด าเนินการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

      ความเสี่ยง  
      - พื่ผลทางการเกษตรเกิดความ
เสียหายทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง  
      - วัสดุอุปกรณ์ในการ่่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ 
     - งบประมาณในการ่่วยเหลือจาก
รัฐบาลไม่เพียงพอ 
      - ภัยธรรม่าติเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา   
สาเหต ุ
         ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรงท า
ให้น้ าท่วมพื้นที่ท าการเกษตรเพาะปลูก  
และพื่พันธุ์ ทางการเกษตรได้รับความ
เสียหาย และใน่่วงฤดูแล้ง เกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลน
น้ า อุป โภค บริ โภค  และน้ า เพื่ อท า
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
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แบบ ปค.4  (ต่อ) 
 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

       1.3   การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด           
      - มีการรณรงค์และประ่าสัมพันธ์โทษที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  มีการศึกษาปัญหาเด็ก
และเยาว่นในเขต  ทต.รังกาใหญ่ โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน 
     - แยกกลุ่มเสี่ยงอบรม   มีการประสานงานกบัผูน้ าุ่ม่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน สมา่ิกสภา
เทศบาล ประ่าสัมพนัธ์ให้ประ่า่นดูแลบุตรหลาน ถ้าพบเบาะแสให้แจ้งต ารวจหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      -  มีการจัดท าโครงการตา่ง ๆ ที่ไม่ให้เด็กและเยาว่นไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
       - สร้างเครือข่าย ศตส. อ าเภอและ ศตส.ต าบล 
       -  จัดท าแผนการออกบริการจ่ายเงินเบีย้ยัง่พีทุกหมู่บ้าน   ทุกเดือน 
       -  ท าค าสัง่มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผดิ่อบในการจ่ายเบี้ยยัง่ีพ ทุกหมู่บา้น  ทุกเดือน 
      -  กรณีผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  ที่แจ้งความประสงค์รับเงนิเป็นเงินสด  ไม่มาติดต่อขอรับ
เงินติดต่อกันเป็นเวลา  3  เดือน  ควรเปลี่ยนการจ่ายเงินสดเปน็การโอนเข้าบัญ่ีผู้มสีิทธิ์ 
     - กรณีที่ผู้สูงอายุ  และผู้พิการไม่แข็งแรง  ควรมอบอ านาจให้ให้บุคคลอื่นรับแทนตลอด 
     -  การตรวจสอบสิทธิของผูสู้งอายุ  ผู้พิการว่าได้รับเงินจากภาครัฐ หน่วยงานอื่น 
หรือไม่นั้น  ควรใหห้น่วยงานตน้สังกัดหรือหน่วยงานที่จา่ยเงินควรประสานมายงั อปท. ใน
ท้องที่ที่ผู้สงูอายุและผู้พิการอาศยัอยู่ 
    - ประกาศราย่ื่อผู้มีสิทธิ์รบัเงินเบี้ยยัง่ีพทั้งหมดในต้นปทงบประมาณ 

1.4  การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
     1.5  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
   - จัดประ่าคมเพื่อรับทราบปญัหาความต้องการของประ่า่น  หน่วยงานในพืน้ที่ 
    -  กระบวนการ  ขั้นตอน  จดัท าแผนเป็นไปตามระเบียบที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด 
     -  ผู้น าท้องถิ่นให้ความส าคญักับมติที่ประุ่ม    

1.6  การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ 
     - ประ่าสัมพนัธ์ให้ประ่า่นเห็นประโย่น์ของการเข้ามารว่มแสดงความคิดเห็น    
เพื่อพัฒนาุ่ม่นของตนโดยการประ่าสัมพันธ์ ปิดประกาศ   แจกแผ่นพับ และทางหอ
กระจายข่าว และส่งเสริมให้มีการจัดเวทีประ่าคมให้ครบทุกหมู่บ้าน 
   -มีการให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ประ่า่น  ก่อนการประุ่มประ่าคม  เกี่ยวกับ
แนวทาง  ขัน้ตอนการจัดท าแผน  การติดตามตรวจสอบโครงการที่ได้เสนอเพื่อจัดท า
แผนพัฒนา 

- ให้ผู้น าท้องถิ่นให้ความส าคัญของมติที่ประุ่ม     
 

         2. กองคลัง 
          2.1 ด้านพัสด-ุการจัดหาทรัพย์สิน 
          ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลความเหมาะสมของนโยบายตามแผนการจัดหาพัสดุ
และขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนการ 
ปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจา้ง 
          2.2 ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
        ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินและ
ประเมินความคุ้มค่าของการใ่ท้รัพย์สิน 
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แบบ ปค.4  (ต่อ) 
 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

          2.3 ด้านการจัดเกบ็รายได้ 
      -ติดตามและปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ของผู้เสียภาษีให้เป็นปัจจบุันอยู่เสมอเพื่อให้เกิด
ความถูกต้องและจัดส่งจดหมายให้ถึงมือผู้รับได้อย่างถูกต้อง 
     -ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการจัดท าแผนที่ภาษี 
     -ประสานงานกับส านักงานที่ดินเพื่อขอคัดส าเนา 
เอกสารการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
 

       3. กองช่าง 
3.๑ ซักซ้อมท าความเข้าใจระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ส ารวจให้เข้าใจตรงกัน เพื่อให้ 

เห็นเป้าหมายและวัตถปุระสงคข์องกิจกรรมให้มากข้ึน 
3.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการท างานในหน้าที่เพื่อให้ 

เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การ ในการท างาน 
3.๓  การสืบราคาวัสดุก่อสร้างจากผู้ค้าวสัดุก่อสร้าง  จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย  

จึงน าราคาทีไ่ด้จากการสืบมาหาค่าเฉลี่ย และก าหนดเป็นราคากลางวสัดุก่อสร้าง โดย
การสืบค้นราคากลางเพื่อน ามาประกอบการก าหนดราคากลางให้เป็นปัจจุบนั 

 

      4.  กองการศึกษา 
      4.1 กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการลงพื้นทีส่ ารวจข้อมูลภูมิปญัญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
     4.2 กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
ศึกษาระเบียบกฎหมาย เพิ่มเติมเป็นประจ า เพื่อใ่้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ปรับ
สถานการณ์ท างานให้เข้ากับระเบียบกฎเกณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
      4.3 กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
ศึกษาระเบียบกฎหมาย เพิ่มเติมเป็นประจ า เพื่อใ่้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ปรับ
สถานการณ์ท างานให้เข้ากับระเบียบกฎเกณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

         5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       5.1  กิจกรรมการป้องกนัและช่วยเหลือประชาชนจากการจมน้ าในชุมชน 
(การป้องกันการจมน้ า) 
       - เสนอผู้บริหารเพื่อสนับสนุน โดยออกนโยบายการเฝ้าระวังและการป้องกัน 
การจมน้ าในุ่ม่น    
        - ขอความร่วมมือทีมสหสาขวิ่า่ีพ เปน็ทีมงานในการด าเนินกิจกรรมควบคุม 
ได้แก่ ทีมโรงเรียน ทีมุ่ม่น ทมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีมสาธารณสุข และ ทีม อปท. 
- ส ารวจและแก้ไขปัญหาแหลง่น้ าเสี่ยง โดยการติดตั้งอุปกรณ์่่วย่ีวติเบื้องต้นเมื่อ
เกิดเหตุจมน้ า ได้แก่ ป้ายแสดงเขตน้ าลึกอันตราย แกลลอน ไม้และเ่ือกส าหรับ่่วย
ดึงเมื่อพบการจมน้ า  ป้ายแสดงขั้นตอนการ่่วย่ีวิตที่ถูกต้อง 
     - จัดอบรมให้ความรู้ เร่ืองการป้องกันการจมน้ าโดยการลอยตัวเพื่อเอา่ีวิตรอด 
และการ่่วยฟืน้คืน่ีพเบื้องตน้ แก่เยาว่นและประ่า่น 
     - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ในุ่ม่นเร่ือง การเฝ้าระวังการจมน้ า 
ใน่่วงปิดเทอม ให้แก่ประ่า่นได้รับทราบ 
     - จัดอบรมให้ความรู้ เร่ืองการป้องกันการจมน้ าโดยอยา่ก้ม  อย่าใกล้ อย่าเกบ็ 
แก่ครูพี่เลี้ยงเด็กเพื่อถ่ายทอดให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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แบบ ปค.4  (ต่อ) 
 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

       6.  กองส่งเสริมการเกษตร 
       6.1  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
         ด าเนินการสรรหา และพัฒนาบุคลากร โดยการให้รับการฝึกอบรมในเร่ือง
ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือให้การศึกษาในระดับสูงขึ้น 
        6.2  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
       - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ่่วยเหลือเพิ่มเติม 
       - มีการใ่้เทคโนโลยีในการสื่อสารมา่่วยเหลือผู้ประสบภยั 
       - จัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
        - น าระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มา่่วยในการบริหารและปฏบิัติ
รา่การ เ่่น การค้นหาระเบียบหรือหนังสือสั่งการจากอินเตอร์เน็ตเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการตามระบบธุรการซึ่งส่วนมากจะ่า้
ไม่ทันการ 

-  มีการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน ผู้น าุ่ม่น 
     - มีการประุ่มบุคลากรภายในองค์กร  ประุ่มระหว่างบุคลากรและบุคคล
ที่เก่ียวข้อง 
  -  มีการใ่้เสียงไร้สายประ่าสัมพันธ์ข่าวสาร  และการประ่าสัมพันธ์ของ
หมู่บ้าน  ุ่ม่น  หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ   
   -  มีการจัดท าสื่อประ่าสัมพนัธ์ต่าง ๆ  เ่่น  รถประ่าสัมพนัธ์เคลื่อนที่  
แผ่นพับ  วารสาร  คู่มือการปฏิบัติงาน 

5. การติดตามประเมินผล 
       งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล   
       - ทบทวนการวิเคราะห์ปรมิาณงาน  ค่างาน  เป็นประจ าทกุปท  เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกันระหวา่งคนกบังาน  และภาระค่าใ่จ้่ายที่เกดิขึ้น 
      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     -  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานปอ้งกัน  รายงานผลการปฏิบัตงิานเป็นประจ า  
มีการ 

ประุ่มปรึกษาหารือ  วิเคราะห์ปัญหา  และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติ   

การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด           
-  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานป้องกัน  รายงานผลการปฏิบัตงิานเป็นประจ า  มี

การ 
ประุ่มปรึกษาหารือ  วิเคราะห์ปัญหา  และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและผูป้ฏิบัต ิ

-  มอบหมายให้เจ้าหน้าผู้ปฏบิัต ิ ประสานกับผู้น าหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบผู ้

ที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติด 
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แบบ ปค.4  (ต่อ) 
 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ     
- ประเมินจากผลการปฏบิัติงานจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิด่อบมอบหมายให้เจ้า

หน้าผู ้
ปฏิบัติ  ประสานกับผู้น า  ติดตามผลการจ่ายเบี้ยยัง่ีพให้แก่ผู้อายุและผู้พิการ  ว่า
ในแต่ละเดือนมีปัญหาและอุปสรรคอะไร  หมู่บ้านต้องการให้ปรับปรุงส่วนไหน 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ป ี
- ประเมินจากผลการปฏบิัติงานจากเจ้าหน้าทีท่ี่รับผิด่อบแต่ละหมู่บ้าน 
- ติดตามโครงการทีไ่ด้จัดท าประ่าคมของแต่ละหมู่บา้นวา่ได้ด าเนินการ

จัดท าแผนตรงตามที่ไดป้ระุ่มประ่าคมหรือไม่     
     การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ 
  - ตรวจสอบจากการจัดท าแผนเพิ่มเติมในปทงบประมาณหรือไม่  หรือเปอร์เซ็นต์
การติดตามและประเมินผลแผนประจ าปท 

     ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ   ที่มีความเสี่ยง    จะใ่้แบบสอบทานที่แต่ละงาน
ด าเนินการ 

   

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 จากการวิเคราะห์ส ารวจ  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  มีความเสี่ยง   18  กิจกรรม  ได้แก่ 
1.   งบประมาณรายจา่ยด้านการบริหารงานบุคคล  มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมได้ในระดบัหนึ่ง แต่ยงัมจีุดอ่อน  กรณีมีการปรับเงินเบี้ยยัง่ีพผูสู้งอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ออกจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ท าให้ฐานการค านวณลดลง  จะท าให้ร้อยละค่าใ่้จ่ายดา้นบุคลากรเพิ่มข้ึน 

2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดบั
หนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน    เนื่องจากภัยต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนไมส่ามารถทราบล่วงหน้าก่อน 

3.  การด าเนินงานแก้ไขปญัหายาเสพติด   มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดบั
หนึ่ง   แต่ยังมีจุดอ่อน     เนื่องจากปัญหายาเสพติดเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก     มีประ่า่น  เยาว่นในพื้นทีต่ิดยา
เสพติด  มีการค้าขายยาเสพติดในพื้นที่   

 4.  การจ่ายเบี้ยยัง่พีของผู้สูงอายุและผู้พิการ  มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  แต่ยังมจีุดอ่อน   เนือ่งจากกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยัง่พีของผู้สูงอายุและผู้พิการ  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
ได้แก่  ผู้สูงอายุและผูพ้ิการไม่แข็งแรง  กรณีผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญ่ี    ผู้สูงอายไุม่สะดวกในการ
เดินทางไปเบิกเงิน   และกรณีผูสู้งอายุและผู้พิการทีไ่ด้รับเงินสงเคราะห์จากภาครัฐ  หน่วยงานอื่น อปท.ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้  ท าให้อาจมีการจา่ยเงินสงเคราะห์ซ้ าซ้อน 

5.  การจัดท าแผนพฒันาสีป่ท   มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึง่  แต่
ยังมีจุดอ่อน  สภาพแวดล้อมภายใน  ได้แก่  กกระบวนการและขั้นตอนมีความซับซ้อนมากยิ่งขึน้    สภาพแวดล้อม
ภายนอก  ได้แก่  ประ่า่นไมค่่อยเข้าใจเรื่องการจัดท าประ่าคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา  

6. การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาฯ  มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  แต่ยังมจีุดอ่อน   เนือ่งจากแผนงานหรือโครงการทีบ่รรจุในแผนพฒันาฯ  ไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประ่า่น   
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7. ด้านพัสด-ุการจัดหาทรัพย์สนิ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ 
หนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสีย่งที่เกิดขึ้น คือยังไม่สามารถด าเนินการตามแผนจัดหาพสัดุ ไดอ้ย่างครบถ้วน จึงจ าเปน็ต้องมี
การบริหารความเสี่ยงต่อไป 
 8. ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน ในการติดตามประเมินผลไม่สามารถบรรลุวัตถปุระสงค์ เนือ่งจากยังไม่มีการ
จัดท าแผนซ่อมบ ารุงรักษาพัสดคุรุภัณฑ์และอาคารสถานที่ จงึจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
 9. ด้านการจัดเก็บรายได้  มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดบัหนึ่ง แต่ยังคงมี
จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษไีด้ครบ 100% เพราะไม่สามารถติตอ่ผู้ค้าง่ าระภาษไีด้เนื่องจากไม่
มีที่อยู่ที่ถูกต้อง่ัดเจน หรือผู้เสียภาษีอยู่ต่างจงัหวัดไม่สะดวกทีจ่ะเดินทางมา่ าระภาษี หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้เทศบาลทราบ ท าให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงได้และการจัดท าแผนที่ภาษียงัไม่เสร็จ
สมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องมีการบรหิารความเสี่ยงต่อไป 

             ๑0. กิจกรรมการจัดท าโครงการ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดบัหนึ่ง แต่ยงัมี
จุดอ่อน ยังพบวา่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุงอีก     

              11. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดบัหนึ่ง      แต่
ยังมีจุดอ่อน ยังพบวา่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุงอีก        

     12. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึง่   
 แต่ยังมีจุดอ่อน ยังพบวา่มีจุดออ่นหรือความเสี่ยง จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุงอีก 

13.  กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
14.  กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
15.   กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
16. กิจกรรมการป้องกันและ่่วยเหลือประ่า่นจากการจมน้ าในุ่ม่น (การป้องกันการจมน้ า) มีการ

ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน  เนื่องจากยังมีการพบมีการจมน้ า
อยู่  จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามควบคุมต่อไป 

17.  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เพราะขาดเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถโดยตรง 
18. กิจกรรมการด าเนินการ่่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรม่าติ เพราะความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจาก

ภัยธรรม่าติ และด้านงบประมาณการ่่วยเหลือจากภาครัฐ 
 
 
 
    ลายมือ่ื่อ................................................... 
              (นายเสถียร   ควบพมิาย)   
                                                                      นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

                                         30  ตุลาคม  2561 


