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รายงานผลการปฺระเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ไ~วิเคราะห์ 

iV ๘ ~ 1 ๑ <~ 

สภาพแวดลอมทมผลกระทบตอการควบคุมภายเน 'เดย 

~,, 

ประมวลจากส่วนต่าง ๆ ด งันี . 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สำน กัปลัด 

๑.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ 

บำร งุรักษา พบว่า . 

-' เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลฺ้อมฺภายใน คือ รถยนต์ 

~'าหรับใชไนภๅฺรกิจของ อบต. บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพ 

ใช้งานทำให้รถยนต์ซำรุดเสียหายเร็ว และการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

บางครั้งพนักงานขับรถไม่ได้มีการเขียนขออนํุณูาตการใช้รถก่อน 

นำรถออฺก จึงทำให้ควบคุมเลขไมล์รถยนตใม่ตรงและไม่เป็น 

ปัจจุบัน 

๑.๒) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วน 

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 

ประซาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านv ดทำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ 

ประชา'กร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึง่คิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและ 

ส ~ฺๅฺชิกสภา อบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ 

, .~) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ การสร้าง 

จิตสำนึกให้ประชาชนทุกวัยได้ร่วมกิจกรรมฺก.ารบริหารจัดการขยะ 

อย่างถกต้อง ·สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าท่~นการร่วมลดการใช้ 

<\) 

พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ระหว่างพักุเที่ยงหรือก่อนเลิก 

งาน ๓๐ นาที , การใช้นํ้ามัน เป็นต้น 

๑.๔) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก 

โรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวด~มภายใน คือ 

~1 <i" 4 9' '* 'ฤ ~ ~ ิ่ '1 I 

บญหาเรคเขเลอดออกระบาดเนเขตพนท เนองจากประชาชนเม 

ปฏิบัติตามหลักการปัองกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย่ ปิด เปลี่ยน 

ปรับปรุง ปฏิบัติ ตลอดจนไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึง่ 

การป้องกันและควบคุมโรคเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ 

เฉพาะทาง 

ผลการประ เมิน/ข้อสรุป

ผลการประเมิน 

, 

สำน กั่ปลัด แปงโครงสร้างและกว่รปฏิปัติงาน ออกเป็น 

๖ งาน คือ ๑) งานบริหารทั่วไป ๒) งานนโยบายและแผน 

๒) งานกฎหมายและคดี ๔) งานสวัสดิการและสังคม ๕) 

งานส่งเสริมการเกษตร ๖) งานปัองกันและบรรเทาสาธารณ 

ภ ยั จากการวิเคราะห์ประเมินัผลตามองค์ประกอบของ 

มาตร~านการควบคมภายใน 
,%3 9 

ตามพระราชบัญณู~วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรา ๗๙ พบว่า มี จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 

จำนวน ๖ กิจกรรม ด งันี้ · 

๑. กิจกรรมด้านการใซ้รถยนต์ของหน่วยงานและการ 

บำร งุรักษๅ 

๒. กิจกรรมด้านการจัดํทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

๔. กิจกรรมการป้องกัน่และช่วยเหลือประชาชนจาก 

โรคติดต่อ 

๕. กิจกรรมปัองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 

๖. กิจกรรมด้านงานฺส่งเสริมการเกษตร 

จากการวิเคราะห์ปรฺะเมินผลตามองค์ประกอบของ 

มาตรฐานการควบคุมภา'ยในตามพระราชบัญณัูติวินัยการเงิน 

การคลังของรั~ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ พบว่า 
r,,ฐง 

จดอ่อนหรือความเสี่ยงเดิมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ 

ควบคุม คือ กิจกรรมด้านการปัองกัฺนและบรรเทา~ัยพิบัติ 

และกิจกรรมด้านกฎหมายและคดี ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ ด า้นการจัดทำ 

ประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น , 

กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน,กิจกรรมการปัองกัน 

และช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ, กิจกรรมป้องกันและ 

แกไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร 

ซึง่ได้นำไปจัดทํ~แผนการปรับ~รุงการควบคุมภายใน 

และติดตามรายงานในงวดปีต่อไป 



แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

๑.๕๐ กิจกรรมป้องกันและแกไขปัญหายาเสพฺติด 

เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ 

มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาซนไมให้ 

ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผ้ค้า ผ้เสพย์ ทำให้ยากต่อการ 

, <u .~ 

ควบคุมป๋องกัน่และยังขาดงบประมาณในการแ~เขปัณูหาอย่าง ' ' 

ต อ่เนื่อง 

๑.๖) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร 

เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาด 

บุคลากรที่มีความรู้ด้านการเก่ษตร และปัจจัยภายนอก คือ 

ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จาก'ภัยธรรมชาติ อาทิ 

โรคใบไหม้หน่อนกอข้าวศัตรูพืช และโรคเกี่ยวกับพืซ 

...-, 

· 
, 
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๑.๗) กิจกรรมด้านงวนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- คิวามเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภายนอก เนื่องจากประชาชน 

ย งัขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษี และประชาชน 

บางส่วนมีการชำระภาษีล่าช้าไม่ตามตามที่กำหนด 

- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วนของ 

งานแผนที่ภาษี ย งัไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากอยูใน 

ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

๑.๘) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี 

ความเสี๋ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก 

สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฬมฎีกา 

เบิกจ่ายประจำปีแต่ละปีงบประมาณมีจำนวน๑.๙) กิจกรรมด้าน 

~') กิ
จกรรมฺด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

_ มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิด 

อุปสรรคในการป ฏิบ~งาน · 

- เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

. 

ผลการประเมิน/ข้อสรป
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- กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่ 

ปรากฏตามโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแปงงานและการ 

มอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ซึง่มีภารกิจ ๗ งาน คือ 

, 

(๑) งานการเงิน 

(๒) งานบัญชี = 

(๓) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

(๔) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

(๕) งานควบคุมงบประมาณ 

(๖) งานธุรการ 

(๗) งานทะเบียนพาณิชย์ 

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ 

ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พบว่า การรับจ่ายเงิน การจัดซื้อจัด่จ้าง การจัดเก็บรายได้ ไม่ 

พบความเสี่ยงที่มีนัยสํ'าคัญแต่ต้องมีการ่ติดตามและปรับปรุง 

1 

อย่างสมำเสมอ 
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, 

องค์ประกอบการควบคมภ ายใน
,, 

กองช่าง 

๑.๑๐) กิจกรรมการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ตรวจสอบงานจ้างโครงการก่อสร้าง 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกโดยมี 

จดอ่อน่ คือ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจงานจ้างไม่ 

เข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับหลักวิชางานช่าง จึงทำให~ม่มีความ 

สนใจในการเช้ๅมามีส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการ 

๑.๑๑) กิจกรรมการให้บริกๅฺรสาธารณะซ่อมแซมไฟฬา 

สาธารณะภายในติาบลหาดสองแคว 

เป็นความฺเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวด~อมภายใน คืคอื ใน 

ระหว่างปี ไม่มีข้าราชการหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องไฟฬา 

~ iตรง ทำให้เกิดงานปริมาณแบบคำร้องเพี่มมากขึ้นไม่ทันท่วงที 

ต่อการซ่อมแซมไฟฬาสาธารณะ เนืองจากไม่มีผู้เชียวชาญโดยตรง 

กองการศึกษา 

๑ ๑๒) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา 

เ~นความเสี่ยงที่เกิดจาก '' ''สภาพแวดล้อมภายใน'' ด งันี้ 

๑) บุคลากรผู้ทำหน้าที่การสอน ย งัขาดประสบการณ์ด้านการ 

สอนเด็กปฐมวัยและมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสายงานการสอน 

๑.๑๓) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 

ว ฒันธร่รม 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ~'สภาพแวดล้อมภายใน'' ด งันี้ 

๑) บุคลากร ที ม่ีอยูได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอฺกเหนือจาก 

งานในหน้าที่ทำให้ปริมาณงานมาก 

-~ 

ผลการประเมิน/ข้อสรป 

,i 
- กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมิฺนระบบการควบคุม 

ภฺายในที่ปรากฏโครงสร้างการแปงงานฯ กองช่าง 

ในภารกิจ ๒ งาน คือ 

๑.การมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒.การบริการสาธารณ่ะ 

โดยวิเคราะห์ ประเมินผล่ตามอ่งค์ประกอบมาตร~nนการ 

~.,, 

ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแฝนดิน 

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พบว่า มีการควบคุมที่ยังมีไม่เพียงพอและต้องการปรับปรุงซึ่ง 

ปัจจุป๋'นยังอยู่ระหว่างการดำเนินfr~รสรรหาประชาชนที่มี 

ความรู้ค่วามเข้าใจมามีส่วนร่วมในการตรวจสอบงาน 

โครงการก่อสร้างและมีความความจำเป็นในการสรรหา 

เจ้ๅหน้าที่ผู้ที่มีความรู้ด้านไฟฬาเพื่อใc งานเป็นไปตามระบบ 

ไม่ล่า~ 

- กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ได้แปงโครงสร้างงาน 

และการปฏิบ~งานออกเป็น ๒ งานคืองานบริหารการศึกษา 

และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการ 

วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ 

ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแฝนดิน 

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในใ~.ศ.๒๕๔๔ 

พบจดอ่อนในภารกิจงานด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม คือ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา 

และกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 

ว ฒันธรรม ซึง่เป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัต่ถุประสงค์ของการ 

ควบคุมซึ่งต้องนำไปจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม 

ภายในระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป 



แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

สำน กัปลัด 

๒.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ 

บำร งุรักษา พบว่ๅ . 

เป็น่ความเสี่ยงที่ม~อกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการ 

ชำรุดเสียหายจาการใช้งานรถยนต์ผิดประเภทได้ง่าย ละชำรุด 

บ่อยครั้งเนื่องจากมีฝัเช้งานหลายคน ขาดการดูแลบำรุงรักษา 

อย่างต่อ เนื่อง . ' 

๒.๒) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อใฺห้ประชาคมมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมห~บ้านเทียบกับ 

~ชากรทุกหลํง่คา~อนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย 

เนื่องจากฺทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น 

สมาชิกสภาฯ เป็น 

ผ้ เูสนอความเห็นต่างๆ ซึง่ทำให้~อกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหา 

,, , เl 9., , c~, .๘ " ๐, 

ความตองการของบระชาชนเดอยางทวถงทกเพศทุกวย 

๒.๓) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

การประเมินความเสี่ยง พบว่า ค้อนข้างมีความเสี่ยง ปัญหา 

ด า้นการบริหาร~การขยะ การขัดแย่ก มีการทิ้งขยะบริเวณสอง 

. ข า้งทางของคนที่สัญจรผ่านไป_มา และการลดใช้พลังงานใน 

ภาพรวมของประเทศ สำหรับการลดใช้พลังงานภายในสำนักงาน 

ย งัมีไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด ซึง่ส่งผลต่อฺภาวะเสี่ยงต่อ 

การสิ้นเปลืองงบประมาณในการจ่ายค่าไฟฬาในระยะยาว 

}£,,๔) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก 

.. .,,ติดต่อ · 

โอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจฺากทัศนคติและ 

พฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำ~น่ของประชาชนไม่ปฏิบ~ตาม 

หลักการป้องกัน ๕ ป. ในการป้องกัน่และแกิเขป้ณูหาโรค 

ไข้เลือดออกโดยชุมชนเอง และขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธไห้ 

ประชาชนตระหนักในการป้องกํน่อย่างต่อเนื่อง 

๒.๕๐ กิจกรรมปัองกันและแก~ขปัญหายาเสพติด 

\ 1 1l.·l ,,

~จจัยเสียงทีทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืนที 

คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากฟอเฺเม่ผู้ปกครอง ขาดความ 

อบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครอง 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

-การประเมินความเสียงในสำนักงานปลัด องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลหาดสองแคว อยูในระดับที่มีความเหมาะสม 

ครอบคลุมทกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมี 

การกำห่นดวัตถุประสงค์ระดับ่ส่วนงิ่านและระดับ่กิจกรรม ' 

การทำงานที่สอดคล้องกันมาก่ขึ้น เน้~นกิจกรรมย่อย และ 

ติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั ง้นี้ ต้องอาศัย 

ความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงาน 

จ า้งทุกระับอย่างจริงจัง 



แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

ไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตน 

เสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นร้ อาจทำให้ ,,~ 

ส งัคมไม่ยอมรับ ซึง่โอกาสในการดำเนินการปัองกันเ~ละแ~ไข 

ปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงาน 

ร ฐัเกร่งว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ 

ด ว้ ย ~ 

๒ ๖) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร เป็นความเสี่ยงที่เกิด 

จ~กปัจจัยภายในคือขาดเจ้าฺหน้าที่ที่มีความรู้ด้านกิารเกษตร 

และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกทีฺ่ขึ้นอยู่กับสภาพ 

ภมิอากาศ โอกาสที่จะใหํ้การช่วยเหลือ ประชาชนจากปัญหา~ย่ 

ธรรมชาติต่างๆ ล่าช้า หรือด้านการส่งเสริมการผลิตต้องอาศัย 

. 

ฺ่ กฺวิชาการเกษตรจากระับอำเภอ 

กองคลัง 

๒.๗) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและ~ด่เก็บรายได้ 

พบว่า พ ด ม้ีการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน~ เ กื่ เพื่อเป็นการ 

บริการประชาชนในการชำระภาษี และยังเป็นการให้คำแนะนำ 

ความร้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีต่างๆ ในส่วนของงานภาษี มี

~คงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุ~น่ 

๒.๘) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี 

การประเมินความเสี่ยง พบว่า ได้มีการจัดหฺาสถานที่เพื่อ 

จ ดัเก็บแฬมเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี 

·>~.๙) กิจกรรฺมด้านงานพัสดุและทะเบียน่ท่รัพย์สิน 

เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นพนักงานที่บรรจุใหม่ยังขาดความรู้และ 

ประสบการณๆนการทำงาน 

กองช่าง 

๒.๑๐) กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบงานจ้าง 

โครงการก่อสร้าง 

การประเมินความเสี่ยง ด า้นการให้ประชาชนเฃ้ามามีส่วนร่วมใน 

การตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างอยูในระดับ่ปานกลาง ซึง่จาก 

การประเมินพบว่า 

๑. ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องงานก่อสร้างค่อนข้างน้อย 

๒. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

-การประเมินความเสียงอยูในระดับ่ทีเหมาะสมครอบคลุมทุก 

ด า้นมากขี้นกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจากมีคำสั่งแบ่ง 

งานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีถารติดตามตรวจสอบ 

จากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่ว.ยงานย่อยอย่าง 

สมํ่าเสมอ 

-การประเมินความเสียงอยูในระดับทีเหมาะสม ครอบคลุม 

ทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เนื่องจากมีคำสั่ง 

แปงงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตาม 

ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อย 

อย่างสมํ่าเสมอ 

ทั ง้นี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิ~ติตาม 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 



แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

๒.๑๑) กิจกรรมด้านการให้บริการสาธารณะ'ในการปรับปรุง 

ซ่อมแซมไฟศ่าสาธารณะภายในตำบล 

การประเมินความเสี่ยง การให้บริการสาธๅฺรณะ ในการปรับปรุง 

ซ่อมแซมไฟฬาสาธารณะภายในตำบล อยูในระดับปานกลาง ซึง่จาก 

การประเมินพบว่า , 

๑. หากไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านการไฟฬาใน 

ส่วนของข้าราซการที่สามารลจะตัดสินใจและรับผิด่ชอบงานด้าน 

ไฟฬามีความรู้ความชํๅนาญในการซ่อมแซมรํะบบไฟฬาสาธารณะก็ 

จะทำให้ประช'าชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

กองการศึกษา 

- จฺ

~ 

~,.~๒) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา 

- การบริหารจัดการ ระบบการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ 

ตรงตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 

+ 

ส ว่นท้องถิ่น 

๒.๑๓) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการึกษา ศาสนาและ 

ว ฒันธรรม 

- การดำเนินงานยังมีความล่าช้าและไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน 

- เจ่'าหน้าที่ผู้รับ.ผิดชอบไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

-การประเมินความเสียงอยูในระดับ.ทีเหมาะสม ครอบคลุม 

ทุกด้าน เนื่อ่งจากมีคำสั่งแปงงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและ 

ห วัหน้าหน่วยงาน่อยอย่างสมํ่าเสมอ 

ทั ง้นี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติ 

ตามระเบียบ กฎห~ายฺที่.เกี่ยวข้องให้เป็นไปใน~~ศทาง 

เดียวกัน 

-จากการประเมินความเฺสี่ยงที่มีอยู่นั้น เพื่อให้การ 

ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม 

และเพียงพอ จึงแต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ร กัษาราชการ 

แทนผู้อำนวยฺการกองการศึกษาฯ ซึง่ทำหน้าท่ฯฺ่นการ 

บริหารและส่งเสริมงานด้านการศึกษ่า ศาสนาและ 

ว ฒันธรรมอีกทั้งยังติดตามตรวจสอบ กำก บั่ ดูแลงาน 

ภายในของกองการศึกษาฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป 

ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๓. กิจกรรมการควบ~ม ' ' 

สำน กัปลัด , 

~--·) กิจกรรมฺด้านการใช้รถยนต์ของหปวยงานและการ 

บ .ั,รุงรักษๅ 

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หราก'ฎว่ามีคำสั่งแปงงานให้ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์และละคันพร้อม การใซ้รถยนตให้ซัดเจน 

, ห วัหนั๋าสำงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับ 

รถยนต์ทุกคนควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ 

ทราบ ภายในวันที่ ๕ เป็นประจำของทุกเดือน. 

๓.๒ ) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นท่ฯฺ่ห้ประชาชนตระหนักเห็น 

ความสํ่าคัญฃองการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แต่ 

ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อย 

การประเมินผลการควบคุม 

_ มีการควบคุมที่เหมาะสม โดยการติดตามตรวจสอบจาก 

ผ้บูริหาร ห วัหน้ๅสำนักงานปลัดและเจ้าหน้าที่พัสดุ 

_กิจกรรมการควบคุมของสำนักง่านปลัดอยูในระดํบ่ที่มี 

ความเหมาะสม ครอบคลุมทกด้านมากขึ้นกว่าการ 

ประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นก'ารกำหนดวัตถุประสงค์ 

ระดับ่ส่วนงานและระดับ๋กิจกรรมย่อย แยกเป็น ปัจจัย 

ภายในติดตามตรวจสอบโ~ยหัวหน้าส่วนงานย่อย และมี 

การประชุมติดตามและปรับปรุงระบฺบงานระหว่าง 

ผ้บูริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็น 

ประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่รู้คนรู้บทบาทหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการ 

ประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร ผ้นูำหมู่บ้าน สมาชิก 

สภา อบต เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี แ้จงการดำเนินงานของ 

อบต.ให้ป~ะชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ เ แต่ต้องมีการ 

ติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 



แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบการควบคมภ ายใน 
จ

ครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไ~ างหรือมี 

บทกำหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้า 

ร ว่ม~ทำประชาคม เช่น การจับสลๅฺกรางวัล่ สำหรับผู้มาร่วม 

กิจกรรม 

๓.๓) กิจกรรมการลดป้ญหาภาว่ะโลกร้อน 

ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไ~~ห้ร่มรื่น 

และทั่วถึง ปลูกจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะให้ถูกวิธีลดการใช้ 

ขยะที่ต้นทาง ตลอดจนสร้าง่ความตระหนัก~นการลดใช้พลังงานกับ 

เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

๓.๔) กิจกรรมการป้อง~น่และช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ 

ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบ~ตาม 

~ ก ๕ ป. พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ์ความสะอาด 

เพื่อลดปิริมาณลูกนํ้ายุงลายอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ตรวจสอบการ 

ดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานควบคมวัณโรค และใช้ 

แบบสอบทานการลดลงของการแพร่กระจายเ~ในชุมชน อ ตัราป่วย 

อ ตัราการตาย 

๓.๕) กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 

จ ดัให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, 

ส่งเสริม่กิจกรรมท่หื่ใ~เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ 

ทกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมพี่สอน 

น้อง เป็นต้น ~เละจัดกิจกรรมตรวจสารเฺสพติดในโรง่เรียนและจุด 

เสี่ยงหม่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกียวกับยาเสัพติด 

บ . 

๓.๖) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตฺร 

~ สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรโดยตรง 

~,~เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้าน 

การเกษตรอย่างต่อเนื่อง และประสานความ่ร่วมมือกับเกษตรอำเภอ 

เพื่อส่งเสฺริมความรู้แก่เกษตรกร 

กองคลัง 

๓.๗) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

_ มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื๋อนที่ 

- ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น 

~จจุบัน 

๓.๘) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี 

- ได้สถานที่เพื่อทำการจัดเก็บแฬ่มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตาม 

ปีงบประมาณแต่ละปี 

ผลการประเมิน/ข้อสรป 

เ,ุ

กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง .มีการติดตาม 

ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกอง 

คลัง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 



แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบการควบคมภายใน 

จ 

๓.๙) กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์~น 

กำซ บัให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มความละเอียดรอบคอบใน 

การปฏิใๆติงานและหมั่นศึกษาระเบียบ/พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 

กองช่าง 

๓.๑๐) กิจกรรมการให้ประมีส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการ 

ก อ่สร้าง 

๓.๑๑) กิจกรรมการให้บริการสาธารณะในการปรับปรุงซ่อมแซม 

ไฟฬาสาธารถเะภายในตำบล ' 

ทั ง้สองกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคมดัง่นี้
ฯ 

สรรหาประชาชนที่มีความรู้ควฺามสามารถและความเข้าใจด้าน 

ง'i'นก่อสร้าง 

๒. อธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างและรายละเอียดของ 

งานตามสัญญาจ้างให้ประชาชนได้เข้าถึงขั้นตอนในการ 

ดำเนินงานได้ถกวิธี 
~u 

๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำกระบวนการในการตรวจสอบงาน 

โครงการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเจ้าใจถึง 

กระบวนการในการตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง 

๔. สรรหาเจ้าหน้าที่หรือบุลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางด้าน 

งานไฟฬา 

๕. ติดตามแบบคำร้องขอคฺวามอนุเคราะหให้ความช่วยเหลือเรื่อง 

การซ่อมแซมไฟฬาสาธารณะภายในตำบลตามลำดํบิ่ขั้นตอน 

กองการศึกษา ' 
- 

~,.~~๒) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา 

- ส่งครูศพด.ทุกคนเข้ารับการอบรมในด้านํที่ยังไม่สามารถ 

ปฏิบัติงๅฺนได้ตรงตามมาตรฐานฯ 

_ ดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องและตรงตามแผนฯ 

- จ ดัหาสื่อการเรียนให้มีความหลายหลายมากขึ้นและเพียงพอกับ 

ความต้องการของเด็ก 

๓.๑๓) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 

ว ฒันธรรม 

- จ ดัทำคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน 

- ร บับุคลากรเพิ่มขี้นเพื่อให้เพียงพอต่อภาระงานและส่งเข้ารับการ 

ฝึกอบรมให้ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กิจกร๋รมการควบคุมของกอิงช่าง่มีการติดตาม ตรวจสอบ 

ที เ่หมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานย่อยและมีการ 

ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 

๑ ครั้ง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีก่ารแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

- การควบคุมที่มีอยู่ของกองการศึกษาฯ มีการติดตาม 

ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

หนังสือสั่งการ โดยมีการ่ควบคุมดูแลจากหัวหน้า 

หน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ความเสี่ยง 

ทีพบมีการแก้~ขปรับปรุงต่อไป · 



แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 

สำน กัปลัด 

๔.๑) นำระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใชไนการบริหารและการ 

ปฏิบ~ง่านราชการของ อบต. 

สำน กังานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สัง่การ 

ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามฺารถปฏิบ~ 

~าเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีอกีทั้งยัง 

ประชาสัมพันธๆห้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าว'สาร และให้ความ 

ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น 

อย่างดีด้วย 

~:.๒) ่ารประสานงานภายในและภายนอกสำนัฺกงานปลัด เช่น 

๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด แจกจ่ายให้ 

ส ๅํนัก/ฝ่ๅยที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ ว นั 

๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

ประชาสัมพันธๆห้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของ 

ท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 

. 

. โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

กองคลัง 

, ๐ , ๑ ~ , ๘. ,ํ 

๔.๑) นาระบบ Internet มาชวยเนการบรหารและการบฏบต 

. 

ราซการ 

๔.๒) จ ดัทำระบบข้อมลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธให้กับ ~ 
บ 

~ .~ชาชนและผู้ทีเกียวข้องได้รับทราบ . 

๔.๓) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง 

ท อ้งถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำน กังานที่ดินหรือหน่วยงานราชการ 

ต่างๆ รวมทั้งผู้ชำระภาษี 

๔.๔ ) การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การ 

ติดต่อประสานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

๔.๕) มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย่ ระเบียบ รวมถึงแนวทางการ 

ปฏิบ~งานต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการ 

ปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน/ข้อสรป 

จฺ

-ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสือสารของ 

สำน กังานปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้ 

การปฏิ<บัติงานเป็นไปด้วยค่วามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

-ระบบสารสนเทศและการสือสาร ของกองคลัง องค์การ 

บริหารส่วนตำบลหาดสองแคว มีระดับการควบคุมภายใน 

ที ด่ีพอควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใ~เนการ 

ปฏิบัติงาน เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบ 

และติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

กองใhง 

๔.๑) มีการประสานงานระหว่างกองช่างกับประชาชน ด า้นข้อมูล 

และข้อระเบียบงานก่อสร้าง เพื่อใ~ระชาชนมีความร้ความเข้~จใน 
. <U 

ด า้นงานก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้กำหนด 

๔.๒) ให้ช่างควบคุมงานอธิบายขั้นตอนการปฏิบ~งานและ ' 

นำเสนอผลการปฏิใัติงานประจำวันต่อประชาชนทุก~นตอนการ 

ปฏิบ~งานของผู้รับจ้างเพื่อใหั่ทราบถึงผลกฺารฺปฏิ~ติงานหากเกิด 

ปัญหาไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานให้เจ้าหน้าที่สามารถชี้แจ่งการ 

ปฏิบัติงานได้ 

,,_.๔.๓) รายงานผลการปฏิบ~งานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้อำนวยการ 

~~~งช่างทราบทุกครั้งเพื่อรีบหาทางแก้ไขต่อไป 

๔.๔) มีการประชาสัมพันธ์และประสานสมาชิก อบต.ในพื้นท่~ห้ 

ร บัทราบถึงการลงพื้นที่ปฏิ~ติงานในการซ่อมแซมไฟฬาสาธารณะ 

ภายในตำบลทุกครั้งก่อนลงพื้นที่ปฏิ~ติงาน 

๔.๕) มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 

แนวทๅงการปฏิ~~ติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนว 

ทางการปฏิบ~งาน · 

๔.๖) จ ดัให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบายและแนว 

ทางการปฏิบัติงาน และเผยเฺเพร่ประชา~พันธใหํ้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทราบ อ ย่างทั่วถึง . 

~ การศึกษา 

~~..๑) นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใชไนการบริหารและการปฏิ~ติ 

ราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ 

จึงสามา~ถปฏิบัติตามระเบียบ ห หนังสือสั่งการได้ทันที 

๔.๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ 

ให้บระชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับ 

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จ ดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 

ประชาซนในพื้นที่ 

๔.๓),ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการติดต่อ 

ประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน/ข้อสรป 

จ 

- ระบบสารสนเทศและการสือสาร ของกองช่าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดสองแคว มีระดํบ่การ 

ควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีที่ 

ท นัสมัยเข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น การใซ้ระบบ 

อินเตอร์เน็ตในการต่ร่วจสอ่บราคากลางงานวัส่ดุก่อสร้าง 

และติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 



แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

๕ .การติดตามประเมินผล 

สำน กัปลัด 

๕.๑) ใชฺ้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือใน่การติดตามประเมินผล เพื่อ 

สอบทานการปฏิใ~ติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหปัาที่ผู้ปฏิบติ ห วัหน้า 

งาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล 

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตาม๋แผนการ 

, ดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วน~าบลหาดสองแคว 

กองคลัง · 

๕.๑) มีการกำหนดการติดตามประเมินผล โดยดำเนินการติดตาม 

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ 

--. 

~บ่~ง~บ่บ้ณูชาทราบอย่างต่อเนื่อง 

๕.๒) ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆในการปฏิบ~งานแต่ละงาน เพื่อใช้ 

เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมต่อไป 

กองช่าง 

๕.๑) มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบถามเพื่อทำ 

. การตรวจสอบการปฎิบ~อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้ 

ปฏิบติหน้าที่และผู้อำนวยการกองซ่าง เพื่อหาประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลขอ่งการปฏิบ~งาน 

๕.๒ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบ~งาน๋ แต่ละกิจกรรม 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป 

กองการศึกษi 

c~.~) ปรับปรุง แก้ไข คำสัง่การมอบหมายงานในหน้าท่ฯฺ่ห้ความ 

ช ดัเจน เหมาะสมกับ่ความสามารถของแต่ละบุคคล และศึกษากฎ 

ระเบียบ หนังสือสั่งการอยู่เสมอ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบ~งาน 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม กำก บัดูแล โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบ~งาน 

ห วัหน้างาน และหัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ 

ผลการประเมิน/ข้อสรป 

,, 

-การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน 

ปลัด ถือปฏิบ~ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ 

ควบคมภายใน ชึง่กำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำ 
,~ . 

รายงานตามระเบียบคณิู่กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน่ฯ 

ข้อ ๖ ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น 

-จากการติดตามประเมินผลการ.คบคุมภายในของกองคลัง 

พบว่.า กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และกิจกรรม 

งานการเงินและบัญชี ย งัคงมีจุดอ่อนและความเสี่ยง 

ด งันั้น จึง~องมีการติดตฺามประเมินผลเป็นประจิาทุกปี 

- จากการติดตามและประเมินผล่ พบว่ายังมีจุดอ่อนใน 

กิจกรรมการให้บริการสาธารณะ ในการให้บริการ 

ซ่อมแซมไฟฬาสาธารณะภายในตำบล 

เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 

หรือเจ้าหน้าที่ ของกองช่าง ไม่มีความรู้ความชำนาญ 

ทางด้านการไฟฬาโดยตรงจึงทำให้เกิดการล่าซ้า ด งันั้น 

จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี 

-มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของกอง 

การศึกษาฯ มีความเหมาะสม ต่อเนื่องและเป็นปัจจบัน ' 
เ 



แบบ ปค.๔ 

ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว มฯฺครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ 

และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ต้อง 

ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบ~งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและ 

แผนการปรับปรุงการควบคมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

( ลงชือ ) 

( นายพ~เทพ ช ยัอ่อน ) 

ตำแหน่ง นายกองค์การบริห๋ารส่วนตำบลหาดสองแคว 

. .. ว นัที่ ~.'~·· เดือน ธ นัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 


