
แบบ  ปค. 4 

ชื่อส่วนงานย่อย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่   ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖5 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมกิจกรรมกองการศึกษา  
มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน            
4  กิจกรรม  คือ 
๑.๑ กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ 
(๑) บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์
ด้านกิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยตรง 
(๒) ด้านสถานที่มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน ทำให้เกิด
การคับแคบและไม่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกได้
๑.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนาประเพณี  และ
วัฒนธรรม  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก  
สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
      - งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เนื่องจากขาด
แคลนบุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงาน
ด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ทำให้ปริมาณงาน
มาก  
      - เป็นการทำงานร่วมมือกับประชาชนในพ้ืนที่ทำให้
มีการผิดพลาดในการประสานงาน  การควบคุมด้าน
เวลามีการคลาดเคลื่อน 

การประเมินผลสภาพแวดล้อม การควบคุม 
        กองการศึกษา ได้แบ่งโครงสร้างงานและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น 4 งานคือ 
1. งานส่งเสริมการศึกษา  
2. งานส่งเสริมศาสนา 
3. ประเพณีและวัฒนธรรม 
4. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จากการวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค ์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายในพ.ศ.๒๕๔๔ พบจุดอ่อนในภารกิจงานด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คือ  กิจกรรม
ด้านงานส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม และกิจกรรม
ส่งเสริมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ  ซึ ่งเป็น
กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมซึ่ง
ต้องนำไปจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป 
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1.3 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
       - กิจกรรมงานด้านการเงินและการพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพบว่า  บุคลากรยังขาดความรู ้ความ
ชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและด้านการพัสดุ 
       - กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการ
จ ัดทำแผนพัฒนาการศ ึกษา  พบว ่าบ ุคลากรและ
เจ้าหน้าที ่ย ังขาดความรู ้  ความเข้าใจในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา และยังไม่รับการฝึกอบรมเรื ่อง
การจัดทำแผนพัฒนาโดยตรง 
1.4 กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา 
      ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนามภายในบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ให้พร้อมใช้
งานสำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้เด็ก
ได้อย่างปลอดภัย และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอัน
เนื่องมาจากงบประมาณและความพร้อมด้านอ่ืนๆ ส่งผล
ต่อการพัฒนาการของเด็ก  
2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรมด้านบัญชี  ศพด. การปฏิบัติงานด้าน 
การเงินและพัสดุ ดังนี้ เกิดความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ   
     1. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ไม่ได้เรียนด้านการเงิน
และพัสดุ  
     2. เจ ้าหน้าที ่ย ังขาดประสบการณ์ทำงานด ้าน
การเงิน และพัสดุ  
2.2 กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา   
     1. เก ิดความเส ี ่ยงจากสภาพแวดล ้อมภายใน
เนื่องจากขาด 
การดำเนินงานที่ต่อเนื่อง บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้ารับ
การฝึกอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยง  
      มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงานและ
เสริมสร้าง ระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติงานให้
ชัดเจน และการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในความ
เสี่ยงที่อยู่ให้หมดไป 
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๓.กิจกรรมการควบคุม  
๑. บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพื่อแบ่ง
ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน 
๒. ส ่งเจ ้าหน้าที ่ เข ้าอบรม เพื ่อเพิ ่มความร ู ้  และ
ประสบการณ์ในการทำงาน 
๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็ก
เล่น  
๔. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่
ให้กว้างขวางขึ้น 
5. ด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ดำเนินการโดยออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนคลอบ
คลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมใน
เร ื ่องที ่ เก ี ่ยวข้อง  มีกำกับดูแลการปฏิบัต ิงานจาก
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ  และให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

ผลการประเมิน 
     การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ 
โดยการแต่งตั้งนักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ  
กำกับดูแลและช่วยงาน  โดยผลการปรับปรุงควบคุม
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ การส่งเสริมผู้ดูแลเด็กเข้า
รับการฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือน า
ความร ู ้มาพ ัฒนาเด ็กเล ็กในตำบล รวมถึงม ีการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอนต่อไป การควบคุมที่มีอยู่ของกองการศึกษา  
เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร และมีคำสั่งแบ่งงานที่
ชัดเจน  แต่ผลการประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม 
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื ่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการได้ทันท ี
๒.การต ิดต ่อประสานงานก ับหน ่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ ิ ่น ให ้ตรงก ับความต ้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง   จัดฝึกอบรมให้ความรู ้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 
๓.ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์  และโทรสารการ
ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนๆ 

 
ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกอง
การศึกษามีความครอบคลุมทุกด้านและมีการติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับดี 

การติดตามและประเมินผล 
       ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้
ความชัดเจน  รายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษากฎ ระเบียบ 
ใหม่ ๆอยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยหัวหน้างาน และผู ้อำนวยการกองการศึกษาต้อง
ติดตาม กำกับดูแล 

 
มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของ
กองการศึกษามีความเหมาะสม และเพียงพอ 
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สรุปผลการประเมิน 

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรม  ๔  กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในคือ  
1. กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านกิจกรรมนันทนาการและกีฬา
โดยตรงเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทำให้งาน
ล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ 
2. กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรมงานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอ่ืนนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ทำให้ปริมาณงานมาก  
3. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  บุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและด้านการ
พัสดุและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
4. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถม  พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ด้านปฐมวัย, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กผลการประเมินการติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมเพียงพอตามวัตถุประสงค์  และยังต้องติดตาม
ประเมินผลต่อไป 

 

(ลงชื่อ)                                         ผู้รายงาน 
             (นางสาวธัญญลักษณ์  เชิดสังวาลย์) 
     ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
       รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        วันที่  ๓๐  กันยายน   ๒๕๖5 


