
แบบ ปค. ๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑. การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
    ๒. ความเป็นอิสระในการพัฒนา ปรับปรุง และการ
ดำเนินการควบคุมภายใน จากฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล 
    ๓. โครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อิสระ 
เหมาะสม 
    ๔. ความมุ่งม่ันพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้เหมาะสม
กับองค์กร 
    ๕. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงมีความอิสระใน
หลักการบริหาร 
๓. โครงสร้างองค์กร มีการแบ่งโครงสร้างอย่างชัดเจน แต่
ยังขาดบุคลากรตามโครงสร้างครบถ้วนตามภารกิจงาน 
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงมีความมุ่งมั่น
พัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กร  
๕. มีการจัดทำคำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องระดับ
องค์กร และคำสั่งย่อยของสำนัก/กองชัดเจนเพ่ือ
รับผิดชอบงานแต่ละระดับ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงมีการกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหลวง และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม/งาน ที่ชัดเจน
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการทำงานให้สำเร็จ มีการระบุ
ความเสี ่ยงที ่พบอันจะทำให้งานไม่บรรลุว ัตถุประสงค์ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดย
ประเมินองค์ประกอบแต่ละหน่วยงานย่อยขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประเมินกิจกรรม ดังนี้ 
๑. ด้านกระบวนการทำงาน 
     ๑.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน 
     ๑.๒ สำนักปลัด 
     ๑.๓ กองคลัง 
     ๑.๔ กองช่าง 
     ๑.๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      
 
 
 

 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงมีการประเมิน
ความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล
มาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนว
ทางการป้องกันความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตจาก
ปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้ โดย
ผลการประเมิน สรุปดังนี้ 
 
๑. ด้านกระบวนการทำงาน 
๑.๑ การตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบประจำปี 
ได้รับเอกสารประกอบการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ
ล่าช้า 
๑.๒ การตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพที่
เสียชีวิตนอกเขต ยังมีความเสี่ยง 
๑.๓ การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสารยังไม่ครบถ้วน 
๑.๔ การบริหารทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ มีไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน  
 
 



 
 

      - ๒ –      แบบ ปค.๔
  

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒. ด้านบุคลากร 
     ๑. หน่วยตรวจสอบภายใน/สำนักปลัด/กองคลัง/กอง
การศึกษา/กองช่าง 
     ๒. หน่วยตรวจสอบภายใน/สำนักปลัด/กองคลัง/กอง
การศึกษา/กองช่าง 
 
 
๓. ด้านรายงานการเงิน บัญชี 
     ๑. กองคลัง 
 
 
 
 
 
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 
     ๑. กองคลัง งานพัสดุฯ 
     ๒. กองคลัง  ฝ่ายพัฒนารายได้ 
      
 
 
 
๕ ด้านเทคโนโลยี 
   ๑. กองคลัง 
   2. สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ด้านบุคลากร 
๒.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอ 
๒.๒ แผนพัฒนาบุคลากรไม่สมบูรณ์ และขาดการ
ฝึกอบรม เพ่ิมขีดความสามารถ 
 
 
 
๓. ด้านรายงานการเงิน บัญชี 
๓.๑ กองคลัง บัญชีคอมพิวเตอร์ งบทรัพย์สิน ลูกหนี้
รายได้อ่ืนๆไม่ครบถ้วน 
๓.๒ กองคลังงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงิน
คงเหลือประจำวัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน 
 
 
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 
๔.๑ การจัดซื้อ/จัดจ้าง งานพัสดุ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ยังมีความเสี่ยงการบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ 
๔.๔ การเร่งรัดภาษีค้างชำระ ยังไม่ครบถ้วนทั่วถึง ยัง
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลา 
 
๕ ด้านเทคโนโลยี 
๕.๑ โปรแกรมแผนที่ภาษี กองคลังไม่สมบูรณ์  การเก็บ
ข้อมูลไม่ทั่วถึง ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
๕.๒ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ไม่
ทันสมัยในการประชาสัมพันธ์ข่อมูล ข่าวสาร ให้ทันเวลา 
 

 
      
 



 
  
      - ๓ –             แบบ ปค.๔ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงมีนโยบายและวิธี
ปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพ่ือการ
ควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
๑. ด้านกระบวนการทำงาน 
     ๑.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน 
     ๑.๒ สำนักปลัด 
     ๑.๓ กองคลัง 
     ๑.๔ กองช่าง 
     ๑.๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      
 
 

  
 
 
 

๒. ด้านบุคลากร 
     ๑. หน่วยตรวจสอบภายใน/สำนักปลัด/กองคลัง/กอง
การศึกษา/กองช่าง 
     ๒. หน่วยตรวจสอบภายใน/สำนักปลัด/กองคลัง/กอง
การศึกษา/กองช่าง 
 
 
๓. ด้านรายงานการเงิน บัญชี 
     ๑. กองคลัง 
 

 
 

 
 

 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงมีกิจกรรม ควบคุมใน
ภาพรวมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน
กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม 
ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิม ซึ่งได้รายงานไว้
แล้วดังนี้  
๑. ด้านกระบวนการทำงาน 
๑.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน ทบทวน ปรับปรุง เผยแพร่ กฎ
บัตรการตรวจสอบภายใน ในการเข้าถึงเอกสารให้หน่วยรับ
ตรวจรับทราบ อำนาจ หน้าที่ เพื่อให้การตรวจสอบสำเร็จ
ตามแผน 
๑.๒ ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพและการเสียชีวิตจาก
งานทะเบียนทุกเดือน ก่อนเบิกจ่ายเงิน 
๑.๓ ตรวจสอบฎีกา อย่างละเอียดรอบคอบทุกครั้งก่อน
เบิกจ่าย 
๑.๖ จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
๒. ด้านบุคลากร 
๒.๑ สำนัก/กอง แจ้งเสนอความต้องการทรัพยากรบุคคลให้
เพียงพอ เหมาะสมตามโครงสร้างอัตรากำลัง 
๒.๒ ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
๓. ด้านรายงานการเงิน/บัญชี 
๓.๑ กองคลัง จัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน และลูกหนี้รายได้
อ่ืนๆ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ให้สมบูรณ์ 
๓.๒ กองคลังจัดทำรายงานการเงินให้ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
 



      
 

              - ๔ –      แบบ ปค.๔ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 
     ๑. กองคลัง งานพัสดุฯ 
     ๒. กองคลัง  ฝ่ายพัฒนารายได้ 
 
 
 
 
 
๕ ด้านเทคโนโลยี 
   ๑. กองคลัง 
   2. สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเมือหลวงมีระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการและ
ผู้เกี ่ยวข้อง มีการสื่อสารกับผู้บริหาร องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองหลวงได้ประเมินผลหน่วยงานย่อย ๒ หน่วย ได้แก่ 
สำนักปลัด /กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง 
๔.๑ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 
๔.๒ การเร่งรัดภาษีค้างชำระ จัดทำหนังสือเร่งรัด/จัดทำ
ป้ายประสัมพันธ์/ให้เจ้าหน้าที่ติดตาม กำชับการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ 
เป็นไปตามระเบียบ 
 
๕. ด้านเทคโนโลย ี
๕.๑ โปรแกรมแผนที่ภาษีไม่สมบูรณ์ การเก็บข้อมูลไม่
ทั่วถึง ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง วางระบบควบคุมโดย
มอบให้เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนามทุกเดือน 
๕.๒ งานประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองหลวง ปรับปรุงให้ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
     ข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม แต่ยังไม่ทันสมัย
และเพียงพอกับหน่วยงานทั ้งภายในและภายนอก
องค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงพบว่ากอง
คลัง แผนที ่ภาษีไม่สมบูรณ์ สำนักปลัดเว ็บไซต์ไม่
สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ ระยะเวลาดำเนินการไม่
เหมาะสม  

 
 



 
 
      - ๕ –      แบบ ปค.๔ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
๕. การติดตามประเมินผล 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงมีการติดตามการ
ประเมินผล การควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื ่อให้เกิด
ความมั ่นใจ ความเสี ่ยงที ่ตรวจพบจากการตรวจสอบและ
ตรวจทาน ได้มีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  ได้ติดตามหน่วยงานย่อย
ดังนี้ 
    ๑. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    ๒. สำนักปลัด 
    ๓. กองคลัง 
    ๔. กองช่าง 
    ๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     
 
 
 
 
 

 
   
   การติดตามผลมีความเหมาะสมโดยผู ้บริหารติดตาม
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื ่อง สิ้นปีมีการประเมินตนเอง
ร่วมกับผู้บริหาร ทุกหน่วยงานย่อย มีการประชุมพิจารณา
การควบคุมภายใน เพ่ือสรุปกลั่นกรองภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนตำบล รวมทั้งมีการประเมินตนเอง อิสระโดยผู้
ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการนำเสนอผู้บริหาร
เพื ่อส่งการปรับปรุงแก้ไข โดยการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามแบบรายงานประเม ินผล อย ่างต ่อเน ื ่อง 
สม่ำเสมอ ให้แล้วเสร็จในปีปฏิทินถัดไป มีการรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้ดูแลทราบ และเก็บไว้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จำนวน 1 ชุด เพ่ือ
รองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
    

     
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง มีโครงสร้างการประเมินผล การควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มี
ประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่
ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองหลวง  จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 
 

     ลงชื่อ.........วสันต์  ดวงศรี...................................... 
               (นายวสันต์   ดวงศรี) 
                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
     วันที่ ๓1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


