
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
แบบ ปค. 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ส านักปลัด 
    1.1  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   จากสภาพแวดล้อมภายในเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยด้านอุปกรณ์ท่ีส าคัญ
และจ าเป็นในการช่วยเหลือให้ทันเหตุการณ์ ส าหรับสภาพแวดล้อม
ภายนอกต าบลเขาไพร เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี  
    1.2 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยง
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพท าให้ยากต่อการควบคุม 
   กองคลัง 
    1.3 งานการเงิน  
 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีการควบคุมเพียงพอ ไม่พบ
ความเสี่ยง 
   1.4 งานบัญช ี
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีการควบคุมเพียงพอ ไม่พบ
ความเสี่ยง 
   1.5 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก พบความเสี่ยงในงานส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม การบันทึกข้อมูล ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ 
  1.6 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
จากสภาพแวดล้อมภายในพบความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ 
และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในระบบ e-GP เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
ช านาญท าให้งานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและสภาพแวดล้อมภายนอก
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของ พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการต่างๆ  
 1.7 งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ มีการควบคุมท่ี 
เพียงพอไม่พบความเสี่ยง 
  กองช่าง 
  1.8 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
จากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากงานก่อสร้างด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษาท าให้เสียงบประมาณ 
ในการซ่อมแซมอยู่เสมอ 

ผลการประเมิน 
    - ส านักปลัด อบต. แบ่งโครงสร้างและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น 4 งาน  คือ  
๑. งานบริหารทั่วไป   
๒. งานนโยบายและแผน  
๓. งานกฎหมายและคดี 
4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 จากการวิเคราะห์ผลตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฎิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 พบความเสี่ยงใน 2 กิจกรรมได้แก่  
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสียง
แตม่ีการควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง  
- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยังคงมีความเสี่ยงจึงต้องมีการควบคุมต่อไป 
 

    - กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 4 งาน  คือ  
1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    พบความเสี่ยงใน 2 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรม
ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้และกิจกรรมด้าน
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังคงมีความเสี่ยง
จึงต้องมีการควบคุมส าหรับงวดต่อไป 
 

    - กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 4 งาน  คือ  
1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานและสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 
 พบความเสี่ยงใน 2 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมด้าน
งานก่อสร้าง ยังคงมีความเสี่ยงจึงต้องมีการควบคุม
ส าหรับงวดต่อไปส่วนกิจกรรมการค านวณประมาณ 
การช่าง มีการควบคุมท่ีเพียงพอระดับหนึ่ง  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 1.9  กิจกรรมการค านวณประมาณการช่าง   
จากสภาพแวดล้อมภายในเกิดจากการค านวณประมาณการช่างไม่
ตรงกับยอดรวมของงบประมาณเจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความช านาญ 
ในการปฎิบัติหน้าที่ 
 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
ส านักปลัด 
2.1  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   ต าบลเขาไพรเป็นพ้ืนที่ติดภูเขาเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ า ช่วงฤดูฝน
มีความเสี่ยงในการเกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านงบประมาณยังไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่จ าเป็นในการช่วยเหลือให้ทันเหตุการณ์ 
 2.2  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่คือ          
การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นใน
ครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ยอมรับและไม่ให้ข้อมูลหรือแจ้ง
เบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการ
ให้คนอ่ืนรู้ กลัวสังคมไมท่ าให้การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นไปด้วยความยากล าบาก  
กองคลัง 
2.3 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่ครบทุกแปลง เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการส ารวจข้อมูลภาคสนามท าให้งานไม่เป็นปัจจุบันและ
ไม่ครบถ้วนทุกแปลงตามสภาพพ้ืนที่จริง 
2.4 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 - ปัจจัยเสี่ยงขาดบุคลากรในการปฎิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ 
 - เจ้าหน้าที่บันทึกจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ในระบบ e-GP ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
กองช่าง 
2.5 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง   
ปัจจัยเสี่ยงท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา 
สาธารณสมบัติของส่วนรวมให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณ 
2.6 กิจกรรมการค านวณประมาณการช่าง   
ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากงานมีความเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ขาดความช านาญ
ความละเอียดรอบรอบ ขาดการวางแผนในการปฎิบัติงานท าให้ 
การค านวณประมาณการช่างไม่มีความสอดคล้องกับปริมาณงาน 
และงบประมาณ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
  
๓.  กิจกรรมการควบคุม 
     ส านักปลัด 
     ๓.1 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          - แต่งตั้งคณะท างานส ารวจความเสียหายเมื่อมีผู้ประสบภัย 
          - เตรียมความพร้อมส าหรับการประสานงานเมื่อมีเหตุ 
สาธารณภัยเกิดข้ึน เช่น โทรศัพท์ หอกระจายข่าว  เป็นต้น 
          - ให้มีผู้น าที่สามารถเป็นก าลังหลักในหมู่บ้าน/ต าบลในการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ 
    3.2 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          - จัดท าโครงการอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 
          - มีการแจ้งให้ผู้น าแต่ละหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัย 
ของยาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชนได้รับทราบ  
   กองคลัง 
   3.3  กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
         - มอบหมายพนักงานจ้างในการส ารวจข้อมูลภาคสนามและ
บันทึกปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 
   3.4 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
         - จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยงานพัสดุและบันทึกข้อมูลการ
จัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
         - มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
  กองช่าง 
   3.5  กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง   
        - ท าความเข้าใจกับประชาชนในต าบลถึงการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสาธารณสมบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือลดงบประมาณ
ในการซ่อมแซมและใช้งานให้คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีเสียไป 
  3.6  กิจกรรมการค านวณประมาณการช่าง   
       - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฎิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสม ลดความผิดพลาดในการค านวณ
ประมาณการช่าง 
       - ก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฎิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 ๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
    - เตรียมความพร้อมส าหรับการประสานงานกรณีมีเหตุ           
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในต าบลเขาไพร เช่น โทรศัพทต์ิดต่อผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. ผู้น าหมู่บ้านในการติดต่อประสานงาน หอกระจายข่าว  
เพ่ือแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

๕.  กิจกรรมการติดตามผล 
    - ติดตามประเมินผลเพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยหัวหน้าส านัก/กอง และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ติดตาม
ก ากับดูแล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  
    - ประเมินผลโดยจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน มีการควบคุมท่ีเพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  

ส านักปลัด  มีความเสี่ยง 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่
เพียงพอประสบผลส าเร็จระดับหนึ่ง ส่วนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังคงมีความเสี่ยงจึงต้องมีการ
ควบคุมส าหรับงวดต่อไป 

กองคลัง มีความเสี่ยง 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้และกิจกรรมด้านงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังคงมีความเสี่ยงจึงต้องมีการควบคุมส าหรับงวดต่อไป 
       กองช่าง มีความเสี่ยง 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ยังคงมีความเสี่ยงจึงต้องมีการควบคุม
ส าหรับงวดต่อไป ส่วนกิจกรรมการค านวณประมาณการช่าง มีการควบคุมที่เพียงพอระดับหนึ่ง  

 
 

                                                                                                                                                                              
             (นายทรรศนฤทธิ์  ด าสุข) 
        ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
            วันที่  ๑๓  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

        


