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องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

สำนักปลัด อบต. 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
   ๑.๑.๑ งานบริหารงานบุคคล 
           การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดการ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ๑.๑.๒ งานสารบรรณ 
           การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการติดตามและตรวจสอบโดยหัวหน้า
สำนักปลัดอย่างสม่ำเสมอ เพราะขาดความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่
งานต่างๆ จึงต้องกำชับและติดตามอยู่เป็นประจำ 
   ๑.๑.๓ งานรัฐพิธ ี
          การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จใน
ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากระยะเวลาในการสั่งการให้เตรียมการจัด
งานพิธีค่อนข้างกระชั้นชิดอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการ
ดำเนินการได้ 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
    ๑.๒.๑ งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          การควบคมุภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและสำเร็จใน
ระดับหนึ่ง แต่ระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง วิธีการปฏิบัติใน
การจัดทำแผน การรวบรวมแผนงานโครงการภายในหน่วยงาน ทำ
ให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
บอ่ยครั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับการสั่งการ หรือระเบียบต่างๆ ที่
ปรับเปลี่ยน 

 

 

   สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น ๑๐ งาน คือ 

๑. งานบริหารงานทั่วไป 
๒. งานนโยบายและแผน 
๓. งานกฎหมายและคดี 
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. งานกิจการสภา 
๖. งานส่งเสริมการเกษตร 
๗. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๘. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๙. งานสังคมสงเคราะห์ 
๑๐. งานส่งเสริมอาชีพและกลุ่มสตรี 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลระบบการควบคุม 

ภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ามีความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๖ ภารกิจ ดังนี้ 
๑. งานบริหารงานบุคคล 
๒. งานควบคุมภายใน 
๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. งานประชุมสภา 
๕. งานกฎหมายและคดี 
๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 



 

-๒- 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

   ๑.๒.๒ งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
          การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ มีการ
โอนลด-เพ่ิมงบประมาณเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
   ๑.๒.๓ งานควบคุมภายใน 
            การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
ตามแผนดำเนินงานประจำปี เนื่องจากบุคลากรและงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ 
๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๑.๓.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             การควบคุมท่ีมีอยู่มีไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถ
คาดการณ์สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้ พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ที่จำเป็นต่อการบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน 
๑.๔ งานกิจการสภา 
      ๑.๔.๑ งานประชุมสภา 
               การควบคุมท่ีมีอยู่มีความเพียงพอและสำเร็จระดับ
หนึ่ง แต่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานมีการเปลี่ยนแปลง
จำเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาระเบียบ กฎหมาย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภาเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๕ งานกฎหมาย 
      ๑.๕.๑ งานด้านกฎหมายและคดี 
          การควบคุมท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดบุคลากรใน
งานกฎหมายและคดี ไม่มีบุคลากรตำแหน่งนิติกร ทำให้การ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีมีความบกพร่องต่อระเบียบและ
กฎหมาย รวมทั้งระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก 

 
 

 

 



-๓- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ๑.๖.๑ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          การควบคุมท่ีมีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง แต่ยังขาดบุคลากร
ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตาม
บทบาทหน้าที่ 
 ๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ๒.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
         ๒.๑.๑ งานบริหารงานบุคคล 
            ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้งานบริหารงานบุคคลอาจเกิด
ข้อบกพร่อง คือ บุคลากรต้องเรียนรู้ระเบียบ ข้อกฎหมาย ทำให้
ต้องใช้ระยะเวลาและเรียนรู้การปฏิบัติงาน และบุคลากรของ
องค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ
รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายปรับปรุงขึ้นใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง
เรียนรู้ระเบียบข้อกฎหมายใหม่ๆ 
        ๒.๑.๒ งานสารบรรณ 
             ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในงานสารบรรณ คือ การ
เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่งานต่างๆ ในการนำเอกสารสำเนาคู่ฉบับ
คำสั่งและประกาศนำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง 
       ๒.๑.๓ งานรัฐพิธี 
             ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้งานรัฐพิธีอาจเกิดข้อบกพร่อง คือ
ระยะเวลาในการสั่งการให้เตรียมการจัดรัฐพิธีค่อนข้างกระชั้นชิด 
ทำให้กระบวนการปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่ง
ดำเนินการ รวมถึงระยะเวลาในการตรวจสอบ สรรหา และ
จัดเตรียมรัฐพิธีกระชั้นชิด 
  ๒.๒ งานนโยบายและแผน 
       ๒.๒.๑ งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            ปัจจัยเสี่ยงของงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ 
บุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ จึงต้องเข้ารับการอบรม
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและ
ระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่
กำหนด เช่น มีการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ ในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ  

 
 
 
 
 
ผลการประเมินความเสี่ยง 
          การประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลนานวน อยู่ในระดับที่มีความ
เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมิน
ครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วน
งานและระดับกิจกรรมทำงานที่สอดคล้องตามคำสั่ง 
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนัก
ปลัดมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมใน
แต่ละส่วนงานเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง
จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุก
ระดับอย่างจริงจัง 



-๔- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan-
eMANSCR) เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ทำให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลฯลฯ 
     ๒.๒.๒ งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
           ปัจจัยเสี่ยงของงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี คือบุคลากรผู้รับผิดชอบได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เมื่อ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ จึงต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและ
ระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและดำเนินการวบรวม
ประมาณการรายจ่ายของงานต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการและกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งการบันทึกมีการบันทึก
ข้อมูลประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจ่าย ในระบบ e-Lass 
ซึ่งผู้จัดทำยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการเสนอโครงการเข้า
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผู้รับผิดชอบในแต่
ละกองไม่จัดส่งรายละเอียดโครงการ 
     ๒.๒.๓ งานควบคุมภายใน 
         ปัจจัยเสี่ยงของงานควบคุมภายใน คือ ไม่มีบุคลากรใน
ตำแหน่ง ทำให้ต้องมอบหมายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ทำให้ต้องศึกษา 
เรียนรู้และเข้ารับการอบรมเพ่ือดำเนินการจัดทำงานควบคุมภายใน 
   ๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ๒.๓.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                ปัจจัยเสี่ยงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คือ ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทำให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกท้ังไม่สามารถคาดการณ์สา
ธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้ 
 
 
 

 

 



-๕- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

   ๒.๓ งานกิจการสภา 
       ๒.๓.๑ งานประชุมสภา 
              ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้งานประชุมสภาเกิดข้อบกพร่อง 
คือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้านงานกิจการสภาบรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ ต้องศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภา 
    ๒.๔ งานกฎหมาย 
       ๒.๔.๑ งานด้านกฎหมายและคดี 
               ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้งานด้านกฎหมายและคดีเกิด
ข้อบกพร่อง คือ ไม่มีบุคลากรตำแหน่ง นิติกร ทำให้การปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายและคดี รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก 
   ๒.๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       ๒.๕.๑ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
              ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเกิด
ข้อบกพร่อง คือ ไม่มีบุคลากรตำแหน่งทางงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และไม่สามารถคาดการณ์โรคระบาดหรือโรคติดต่อที่
จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๓.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
        ๓.๑.๑ งานบริหารงานบุคคล 
              ๑. มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำและมี
การมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการรวบรวมและ
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุงการมอบหมายงาน
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
              ๒. จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงมีการ
ประเมินผลการฝึกอบรมและสรุปผลการประเมิน 
      ๓.๑.๒ งานสารบรรณ 
              มีการแจ้งในที่ประชุม พนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการ
ลงเลขหนังสือรับ-ส่ง การออกคำสั่ง ประกาศโดยเจ้าของเรื่องนำ
เอกสารให้ธุรการกลางจัดเก็บไว้ 
 

 

 



-๖- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

       ๓.๑.๓ งานรัฐพิธี 
             ๑. มีการกำหนดโครงการรัฐพิธีต่างๆ ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
             ๒. มีการนำโครงการรัฐพิธี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ มาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
โดยตั้งประมาณการรายจ่ายไว้เพ่ือรอบรับการจัดงานรัฐพิธี 
       ๓.๑.๔ งานเลือกตั้ง 
               มีการกำหนดโครงการเลือกตั้งท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อรองรับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 
๓.๒ งานนโยบายและแผน 
      ๓.๒.๑ งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            ๑. มีการจัดประชาคมระดับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหาความต้องการของประชาชนนำมาจัดลำดับความสำคัญและ
จัดให้สอดคคล้องแผนงานยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            ๒. มีการนำโครงการมาพิจารณาความสำคัญและความ
จำเป็นเร่งด่วน โดยจัดทำโครงการพร้อมทั้งประสานไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือขอรับงบประมาณในการจัดทำโครงการและ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      ๓.๒.๒ งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
            มีการติดตาม ประเมินผล ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้รับผิดชอบงานต่างๆ เพ่ือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งบประมาณขององค์กร 
     ๓.๒.๓  งานควบคุมภายใน 
           ๑. มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและความเสี่ยง 
           ๒. มีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ และลดความเสี่ยง 
ข้อบกพร่องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
    

 



-๗- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

  ๓.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       ๓.๓.๑  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              ๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
              ๒. มีการควบคุมดูแล การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ท่ี
มีเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              ๓. มีการจัดระบบติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวระหว่าง
หน่วยงานต่างๆให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
   ๓.๔ งานกิจการสภา 
       ๓.๔.๑ งานประชุมสภา 
                มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับงาน
กิจการสภาได้เรียนรู้และศึกษาระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่องาน
กิจการสภา 
   ๓.๕ งานกฎหมาย 
       ๓.๕.๑ งานด้านกฎหมายและคดี 
              ๑. มีการมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นผู้รับผิดชอบตอบข้อกฎหมายที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง 
    ๓.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       ๓.๖.๑ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
              ๑. มีการมอบหมาย ตั้งแต่บุคลากรที่มีความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานให้เป็นผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
              ๒. มีการกำหนดภารกิจ ขอบเขตของงานและวิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ือควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔.๑ นำระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานราชการของ อบต. 
     สำนักปลัด มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ 
ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีก
ทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำนักปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 



-๘- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

   ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด เช่น 
        (๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด มีการแจกจ่าย
งานให้สำนัก/ฝ่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือสั่งการ 
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ วัน 
        (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มีการ
ติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของสำนักปลัด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่
มากยิ่งขึ้น 
๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
     แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพ่ือสอบ
ทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้า
งาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องติดตาม กำกับดูแล 
เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมิน 
    การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก
ปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมาก
ขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมสำหรับ
การติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๙- 

แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 งานการเงินและบัญชี 

- บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
1.2 งานแผนที่ภาษี 

- งานแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน 
1.3 งานจัดเก็บรายได ้

- เนื่องจากการเปลี่ยนพระราชบัญญัติใน
การเก ็บภาษ ี เป ็นแบบใหม ่  จ ึ งทำให้
ประชาชนขาดความรู้และเข้าใจในการเก็บ
ภาษ ี
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ 

1.4 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
- บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ 

2.   การประเมินความเสี่ยง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
      การประเมินความเสี่ยงพบว่า ขาดบุคลากร
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
2.2 งานแผนที่ภาษี 
      การประเมินความเสี่ยงพบว่า อบต.ยังขาด
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแผนที่โดยเฉพาะ 
2.3 งานจัดเก็บรายได ้
      การประเมินความเสี่ยงพบว่า ประชาชนใน
พ้ืนที่ยังขาดความรู้และเข้าใจในการเก็บและเสีย
ภาษี รวมทั ้ งการปฏ ิบ ัต ิหลายหน้าท ี ่ ของ
เจ้าหน้าที ่ จึงอาจทำให้ไม่สามารถทำงานให้
ครอบคลุมได้ทั้งหมด      
2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
      การประเมินความเสี่ยงพบว่า เจ้าหน้าที่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงาน รวมทั้งการ
ขาดบุคลากรในการทำหน้าที ่และการปฏิบัติ
หน้าที่หลายหน้าที่ 

กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในได้ดังนี้ 
   - งานการเงินและบัญชี มีความเสี ่ยงในด้านการขาด
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการขอย้าย จึงทำให้ไม่
มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในงานจริง 
   - งานแผนที่ภาษี มีความเสี ่ยงในการจัดทำ ปรับปรุง 
แก้ไข อันเนื่องมาจากขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดทำแผนที่ภาษีโดยตรง 
   - งานจัดเก็บรายได้ มีความเสี ่ยงในด้านความรู ้ความ
เข้าใจ อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนการเก็บภาษีแบบใหม่ 
จึงทำให้ประชาชนสับสนกับการเก็บภาษีแบบใหม่ รวมทั้ง
ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 
   - งานพัสดุและทรัพย์สิน มีความเสี่ยงจากปริมาณงานที่
มากและมีการเร่งรัดให้ดำเนินการให้ทันในปีงบประมาณ 
และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่มีการ
แก้ไข ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ควรให้มีการส่งเสริมให้การอบรม 
เพ่ือเพ่ิมทักษะการทำงานให้มากข้ึน 
    
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุม
ทุกด้าน เนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นรายลักษณ์ แต่ต้องมี
การติดตามจากหน่วยงานตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงาน
อย่างสม่ำเสมอ และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนใน
ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 



-๑๐- 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3.  กิจกรรมควบคุม 
     3.1 งานการเงินและบัญชี  

             จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
     3.2 งานแผนที่ภาษี 
           ควรจัดให้มีบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถ

เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     3.3 งานจัดเก็บรายได้ 
           ส ่ ง เสร ิมบ ุคลากรให ้ ได ้ร ับการอบรมอย ่าง

สม่ำเสมอ  
     3.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
           ส ่ ง เสร ิมบ ุคลากรให ้ ได ้ร ับการอบรมอย ่าง

สม่ำเสมอ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

             ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมา
เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

     4.1 การนำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติงานราชการในกองคลัง 

     4.2 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานราชการ
ต่างๆ รวมทั้งประชาชนในเขตพื้นท่ี 

     4.3 มีการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบ ทั้งทางสื่ออินเตอร์เน็ต เสียงตามสายและสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

 
5.  การติดตามประเมินผล 
     5.1 มีการติดตามประเมินผลงานการควบคุมภายใน 

และประเมินผลคุณภาพของงานได้กำหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

     5.2 ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆในการปฏิบัติงานแต่
ละอย่างเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม
ควบคุมต่อไป     

 

กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองคลังเพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการ
แก้ไขปรับปรุงต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสารสนเทศ มีระดับการควบคุมภายในที่ดี เนื ่องจากได้นำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 

     - การนำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน ทำให้สา
มารรับและส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ 

 

 

 

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนในกิจกรรม
การเงิน แผนที ่ภาษี งานจัดเก็บภาษี งานพัสดุและทรัพย์สิน 
เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนั้น จึง
ต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี 

 

 
 

 



-๑๑- 

แบบ ปค.๔ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 

กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติม อาคาร
ต่างๆ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ 
- ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายและไม่ทำ
ตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต 
- การเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
- ประชาชน ยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้เสียเวลาในการ
ดำเนินการ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
กำหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม คือ  
- จัดทำคู่มือ/แผ่นผับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกสำหรับประชาชนผู้มา
ติดต่อ 
- มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจาย
ข่าว เว็บไซต์ 
๔. ข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสาร 
- นำระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติงานช่วยใน
การพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการ 
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ผลการประเมิน 
กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น
ภารกิจงานประจำ ๓ งาน คือ 
๑. งานก่อสร้าง 
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓. งานประสานสาธารณูปโภค 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ กิจกรรม 
คือกิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติม
อาคารต่างๆ 
จากการติดตามผลตามแบบรายงานผลองค์ประกอบ
ควบคุมภายใน พบว่า มีการควบคุมภายใน พบว่า มีการ
ควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้
ดำเนินการ ดังนี้  
๑. จัดทำคู่มือ แผ่นผับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง 
ดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้ายแจกสำหรับผู้มาติดต่อ  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่นหอกระจาย
ข่าว สถานีวิทยุฯ 
ข้อสรุป 
๑. การติดตามหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 

๕. การติดตามประเมินผล 
การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน
ตลอดจนให้ศึกษาระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องมีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับที่ดี 

เคลื่อนย้ายอาคารต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เหมาะสมไว้แล้ว 
๒. พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คือ งานประสาน
สาธารณูปโภค กิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 

 
  



 
-๑๒- 

แบบ  ปค. 4 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล ้อมการควบค ุมก ิจกรรมกอง
การศึกษา  มีความเสี ่ยงที ่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน            
4  กิจกรรม  คือ 
๑.๑ กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ 
(๑) บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์
ด้านกิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยตรง 
(๒) ด้านสถานที่มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน ทำให้
เกิดการคับแคบและไม่สามารถเอื ้ออำนวยความ
สะดวกได้๑.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา
ประเพณี  และวัฒนธรรม  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก  
สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
      - งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เนื่องจากขาด
แคลนบุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงาน
ด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ทำให้ปริมาณงาน
มาก  
      - เป็นการทำงานร่วมมือกับประชาชนในพ้ืนที่ทำ
ให้มีการผิดพลาดในการประสานงาน  การควบคุม
ด้านเวลามีการคลาดเคลื่อน 
 
 

การประเมินผลสภาพแวดล้อม การควบคุม 
        กองการศึกษา ได้แบ่งโครงสร้างงานและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น 4 งานคือ 
1. งานส่งเสริมการศึกษา  
2. งานส่งเสริมศาสนา 
3. ประเพณีและวัฒนธรรม 
4. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จากการวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔ 
พบจุดอ่อนในภารกิจงานด้านการส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  คือ  กิจกรรมด้านงานส่งเสริม
การศึกษาและกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนาประเพณี 
และวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการกีฬา
และน ันทนาการ  ซ ึ ่ ง เป ็นก ิจกรรมท ี ่ย ั ง ไม ่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมซึ่งต้องนำไปจัดทำแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

แบบ  ปค. 4 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.3 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
       - กิจกรรมงานด้านการเงินและการพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า  บุคลากรยังขาดความรู้
ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและด้านการ
พัสดุ 
       - กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  พบว่าบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู ้  ความเข้าใจในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา และยังไม่รับการฝึกอบรมเรื่อง
การจัดทำแผนพัฒนาโดยตรง 
1.4 กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา 
      ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนามภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ให้
พร้อมใช้งานสำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย และยังขาดอุปกรณ์
สนามเด็กเล่นอันเนื่องมาจากงบประมาณและความ
พร้อมด้านอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก  
2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรมด้านบัญชี  ศพด. การปฏิบัติงานด้าน 
การเงินและพัสดุ ดังนี้ เกิดความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ   
     1. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ไม่ได้เรียนด้านการเงิน
และพัสดุ  
     2. เจ้าหน้าที ่ยังขาดประสบการณ์ทำงานด้าน
การเงิน และพัสดุ  
2.2 กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา   
     1. เกิดความเสี ่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน
เนื่องจากขาด 
การดำเนินงานที่ต่อเนื่อง บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้า
รับการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยง  

      มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน
และเสร ิมสร ้าง ระเบ ียบกฎเกณฑ์  แนวทาง
ปฏิบ ัต ิงานให้ช ัดเจน และการรวบรวมข ้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่อยู่ให้หมดไป 

 



-๑๔- 
แบบ  ปค. 4 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓.กิจกรรมการควบคุม  
๑. บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพ่ือ
แบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน 
๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้ และ
ประสบการณ์ในการทำงาน 
๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนาม
เด็กเล่น  
๔. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุง
สถานที่ให้กว้างขวางขึ้น 
5. ด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ดำเนินการโดยออกคำสั่งมอบหมายงานที่
ชัดเจนคลอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  และมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  มีกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ  และ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ผลการประเมิน 

     การควบคุมที ่ม ีอย ู ่ม ีความเหมาะสม และ
เพียงพอ โดยการแต่งตั้งนักวิชาการศึกษา รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  เพื่อทำ
หน้าที่ตรวจสอบ  กำกับดูแลและช่วยงาน  โดยผล
การปรับปรุงควบคุมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ การ
ส่งเสริมผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบล รวมถึงมีการปรับปรุงอาคารสถานที ่ ให้
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป การ
ควบคุมที ่ม ีอยู ่ของกองการศึกษา  เป็นไปตาม
โครงสร้างองค์กร และมีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน  แต่
ผลการประเม ินและการควบคุมท ี ่ม ีอย ู ่ย ังไม่
ครอบคลุมชัดเจนเท่าที ่ควร ดังนั ้น จึงควรมีการ
ติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบหนังส ือสั ่งการ  จ ึงสามารถปฏิบ ัต ิตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที 

๒.การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง   จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

๓.ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์  และโทรสารการ
ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนๆ 

 

ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
กองการศึกษามีความครอบคลุมทุกด้านและมีการ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับ
ดี 

 

 

 



-๑๕- 

แบบ  ปค. 4 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

การติดตามและประเมินผล 

       ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่
ให้ความชัดเจน  รายงานผู ้บังคับบัญชา ศึกษากฎ 
ระเบียบ ใหม่ ๆอยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้างาน และผู้อำนวยการกอง
การศึกษาต้องติดตาม กำกับดูแล 

 

 

มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของ
กองการศึกษามีความเหมาะสม และเพียงพอ 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ            

มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามมีบาง

กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น         

จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว  

                   

 

                                               ชื่อผู้รายงาน 

                                                                      (นายมิตร  จันทร์หง่อม) 

                                                 ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

                                                          วันที ่๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 


