
 
 

แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 

เรียน  นายอ าเภอท่าเรือ 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหนับสิ้นปีสิ้นสุด 

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ดว้ยวิธีการที่หน่วยงาน ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มั่นใจอย่างสมเหตุ สมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของ นายอ าเภอท่าเรือ 

 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้
ดังนี้ 

 1.ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1.1 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่ ยังไม่มีความเข้าใจถึงเรื่องความสอดคล้อง 

เชื่อมโยง ระหว่างการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานองค์กร การจัดท างบประมาณและการพัฒนาต าบล               
ท่าเจ้าสนุก ซึ่งอาจท าให้การบริหารงานไม่เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  1.2 จ านวนขยะในพ้ืนที่ยังไม่ลดลง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายคือผู้น าชุมชน ยังไม่มีความตระหนักใน
การจัดการขยะอินทรีย์ และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการบริหาร
จัดการ ซึ่งอาจท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกเสียงบประมาณจ านวนมากในการบริหารจัดการขยะ 

  1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ไม่ทราบข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินที่เป็นปัจจุบันท าให้ขาด 
โอกาสในการจัดเก็บรายได้ ท าให้การจัดเก็บรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  1.4 เจ้าพนักงานพัสดุ ยังไม่มีประสบการณ์และไม่มีความช านาญเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เนื่องจากเพ่ิงบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

  1.5 พ้ืนที่ต าบลท่าเจ้าสนุก ยังมีสิ่งก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐานช ารุดเสียหาย ก่อนเวลาอัน
สมควร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูแลยังไม่ครอบคลุม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่า  

 

 2.การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  2.1  จัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าในร่วมกัน ระหว่างพนักงานทุกคน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

เรื่องความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานองค์กร การจัดท างบประมาณ และการพัฒนา
ต าบลท่าเจ้าสนุก ภายในเดือนกันยายน 2562 

  2.2 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในพ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดย
การจัดท าโครงการ ภายในเดือนกันยายน 2562 
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  2.3  ด าเนินการประสานส านักงานที่ดิน ตรวจสอบข้อมูล ผู้ครอบครองที่ดินที่เป็นปัจจุบัน ภายใน

เดือนกันยายน 2562 
   2.4 จัดส่งเจ้าพนักงานพัสดุเข้ารับการอบรม หลักสูตร พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
  2.5  จัดประชุม หรือจัดท าโครงการ เกี่ยวกับความส านึกความเป็นเจ้าของ โดยการขอความร่วมมือ

ผู้น าชุมชน ประชาชนทั่วไป ช่วยสอดส่องดูแลสิ่งก่อสร้าง และงานโครงสร้างพ้ืนฐานช่วยด าเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้น 
และแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกทราบ ด าเนินการภายในเดือน กันยายน 2562 

 
 
     ลายมือชื่อ    จิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ 
        (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
                วันที่    20    ธันวาคม  2561  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ปค.4 
ชื่อส่วนงานย่อย…………………………………………….. 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 

2. การประเมินความเสี่ยง 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 

3. กิจกรรมการควบคุม 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
 

5. การติดตามประเมินผล 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ................................... 
 

ลายมือชื่อ....................................................... 
(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 
ต าแหน่ง............................................................ 

วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................ 



 



แบบ ปค.5 

ชื่อส่วนงานย่อย......................................................... 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด............... เดือน............................. พ.ศ. ................... 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดคั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนด าเนนิการ
หรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ลายมือชื่อ........................................................ 

(ช่ือหัวหน้าส่วนงานย่อย) 

ต าแหน่ง............................................................... 

วันที.่............... เดือน..................พ.ศ. .................



 



                                            แบบ  ปค.4

องค์การประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ส านักงานปลัด พบว่าโครงสร้างการท างานมีความเหมาะสมดีแล้ว
  ส านักปลัด ปัจจุบัน มีงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้แก่  งานบริหาร แต่เนื่องด้วยบางต าแหน่งงาน ไม่มีพนักงานส่วนต าบล 
ทัว่ไป   งานงบประมาณ  งานสารบรรณ เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เช่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล  งานกิจการสภางานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล นักวิชาการเงินและบัญชี นายช่างโยธา  ด้วยภารกิจ
งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียนพาณิชย์  ทีซั่บซ้อนมากขึ้น ดังนั้นเห็นสมควรด าเนินการสรรหา 
งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี  งานป้องกันและ ผู้ด ารงต าแหน่ง  และในรอบระยะทีป่ีสภาพแวดล้อม
บรรเทาสาธารณภัย งานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ การท างานยังมีพนักงานบางคนทีข่าดความรับผิดชอบ
การกีฬา งานสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุข งานการเกษตร ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น องค์การบริหาร
งานบริการชุมชน และภารกิจอื่นๆ ส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกควรจัดหามาตรการ ในการแก้ไข
  มีพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งทีรั่บผิดชอบโดยตรง ได้แก่ 
หัวหน้าส านักปลัด   นักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการศึกษา 
นักพัฒนาชุมชน  ครู
ลูกจ้างประจ า ได้แก่นักการภารโรง  เจ้าหน้าทีธุ่รการ
พนักงานจ้างภารกิจ ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ฯ
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานป้องกัน 
พนักงานจ้างทัว่ไป เพือ่ท าหน้าทีใ่นต าแหน่ง คนสวน  คนงานทัว่ไป
ช่วยเหลือส านักปลัด  เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ พนักงานประจ า
รถบรรทุกน้ า พนักงานจัดเก็บขยะ  ครู ศพด.
และพนักงานจ้างเหมา เพือ่ท าหน้าทีใ่นต าแหน่ง พนักงานดูแล
สนามกีฬา  
กองคลัง
  กองคลัง ปัจจุบัน มีงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้แก่  งานการเงิน
งานการบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 
  มีพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งทีรั่บผิดชอบโดยตรง ได้แก่ 
ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 
มีพนักงานจ้างภารกิจ ในต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ
กองชา่ง
กองช่าง ปัจจุบัน มีงานทีไ่ด้รับมอบหมาย ได้แก่
งานแบบแปลนและก่อสร้าง   งานการโยธา  งานสาธารณูปโภค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด   วันที ่ ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61



องค์การประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป

งานบริหารทัว่ไป
มีพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งทีรั่บผิดชอบโดยตรง ได้แก่
ผู้อ านวยการกองช่าง  นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ 
มีพนักงานจ้างภารกิจ ในต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงาน
ผลิตน้ าประปา  
พนักงานจ้างทัว่ไป เพือ่ท าหน้าทีช่่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างเหมา เพือ่ท าหน้าทีช่่วยเหลือด้านการผลิตน้ าประปา
2. การประเมนิความเสี่ยง 2.การประเมนิความเสี่ยง
ภารกิจดา้นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
      จากการพิจารณาสภาพแวดล้อมการควบคุมในปี 2561   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้ประเมิน
ในภารกิจด้านพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการองค์กรให้เป็น ความเส่ียง โดยให้แต่ละกองงาน ด าเนินการคัดเลือก
ไปตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ ภารกิจส าคัญ ทีม่ีความเส่ียง มาจัดท าการปรับปรุง
จัดท างบประมาณ ตรวจพบความเส่ียง ในการปฏิบัติงานทีไ่ม่ การควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.5
ถูกต้องตามระเบียบ และไม่เกิดความคุ้มค่า จึงได้ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ เพือ่ให้การพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ส่งผลให้การพัฒนาต าบลท่าเจ้าสนุก เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ
 ภารกิจดา้นการก าจัดขยะมลูฝอย และสิ่งปฏิกูล
ตรวจพบความเส่ียงในเร่ือง ปจัจุบนัมีปริมาณขยะจ านวนมาก ท าให้

เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมากตามไปด้วย จึงได้ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ เพือ่ลดปริมาณขยะ
 ภารกิจดา้นการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่
ตรวจพบความเส่ียงในเร่ือง ปจัจุบนัการจัดเก็บภาษบี ารุงทอ้งที่ไม่เปน็

ไปตามเป้าหมาย จึงได้ปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยมีวัตถุ
ประสงค์ เพือ่เพิม่โอกาสให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องทีไ่ด้เพิม่ขึ้น
ภารกิจดา้นงานพัสดุ
ตรวจพบความเส่ียงในเร่ืองอาจปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม พรบ.
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 จึงได้ปรับปรุง
การควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ป้องกันความผิดพลาดใน
การบริหารงานพัสดุ
ภารกิจด้านการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง และงานโครงสร้างพืน้ฐาน 
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ตรวจพบความเส่ียงในเร่ือง ส่ิงก่อสร้าง
เกิดการช ารุกเสียหาย ในเวลาทีไ่ม่เหมาะสม ท าให้เกิดค่าใช้จ่าย
ทีไ่ม่คุ้มค่า จึงได้ปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
ยืดอายุการใช้งานส่ิงก่อสร้าง
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3.กิจกรรมการควบคุม 3.กิจกรรมการควบคุม
 จากการประเมินความเส่ียงจึงได้ปรับปรุงการควบคุมภายใน   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้แจ้งให้หัวหน้า
โดยจัดท ากิจกรรมดังนี้ แต่ละกองงาน คิดหาแนวทางในการจัดการความเส่ียง
1)จัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกันระหว่าง พนักงานทุกคน โดยให้จัดท าเป็นโครงการทีช่ัดเจนเหมาะสม 
ผู้บริหาร และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ในเร่ืองของความสอดคล้อง
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานองค์กร การจัดท า
งบประมาณและพัฒนาพัฒนาต าบลท่าเจ้าสนุก
2) ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการขยะอินทรีย์
ในพืน้ที ่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการจัดท าโครงการคัดแยก
ขยะ หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง
3)ด าเนินการประสานส านักงานทีดิ่น ตรวจสอบข้อมูลผู้ครอบครอง
ทีดิ่นทีเ่ป็นปัจจุบัน
4)จัดส่งเจ้าพนักงานพัสดุ เข้ารับการอบรม และถ่ายทอดให้
ผู้บริหาร และพนักงานส่วนทีเ่กี่ยวข้องได้รับทราบ
5)จัดท าโครงการเกี่ยวกับความส านักในความเป็นเจ้าของพืน้ที่
โดยการขอความร่วมมือผู้น าชุมชน ประชาชนช่วยสอดส่องดูแล
ส่ิงก่อสร้างและงานโครงสร้างพืน้ฐาน ช่วยด าเนินการซ่อมแซม
ในเบือ้งต้น และแจ้งข้อมูลการช ารุดให้ อบต.ท่าเจ้าสนุกทราบ

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 4 สารสนเทศและการสือสาร
ส านักปลัด  ได้แก่   การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบ   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก มีระบบการส่ือสาร
หลักเกณฑ์ในการรับส่งหนังสือทีช่ัดเจน การปรับปรุงศูนย์ข้อมูล และการรายงานผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์มีเว็ปไซต์
ข่าวสารให้สามารถใช้งานได้จริง  และการประสานการท างาน ของ อบต.ท่าเจ้าสนุก ซ่ึงเป็นช่องทางในการติดต่อ
ร่วมกันให้มากขึ้น การบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ผ่าน WWW.Thajaosanook.go.th 
เพือ่การวางแผน e-plan   การจัดท างบประมาณด้วยระบบ และ แฟนเพจ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
e-laas ในการติดตามภายในหน่วยงาน ได้ใช้การส่ือสาร
กองคลัง  ได้แก่ ผ่านระบบ  Line กลุ่ม  แต่เนื่องด้วยพนักงานในหน่วยงาน
การจัดท าทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน สนับสนุนการจัดท า มีหลายระดับ บางคนไม่สามารถส่ือสารผ่านไลน์ได้ 
ระบบแผนทีภ่าษี     องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ยังไม่ได้
กองชา่ง ใช้ประโยชน์จาก เว็ปไซต์ของหน่วยงานเท่าทีค่วร
  1.มีระบบสารสนเทศทีม่ีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจ
ได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ
  2.ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอก
ทีเ่หมาะสม 
  3.ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา
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  4.มีระบบการส่ือสาร เพือ่ให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจทีดี่
ระหว่างบุคคลทีม่ีหน้าทีใ่นงานทีเ่กี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน
  5.การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดล าดับชั้นความลับของ
ข้อมูลและบุคคลทีค่วรได้รับ
5.กิจกรรมการตดิตามผล 5.กิจกรรมการตดิตามผล
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ด าเนินการแต่งต้ัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้ก าหนดแนวทาง
คณะท างานเพือ่จัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน  ก าหนดรายละเอียด การติดตามผล ไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงอาจสามารถแก้ปัญหา
ของกิจกรรม ก าหนดระยะเวลาและการติดตามผลเป็นระยะ จากนั้น และการจัดการความเส่ียงได้อย่างเป็นรูปธรรม
ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 

            จิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ
        (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)

                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
  วันที ่  20  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561



แบบ  ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนว่ยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม ความเส่ียง การควมคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุง หนว่ยงาน

แผนการด าเนนิการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ท่ีมีอยุ่ การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน ท่ีรับผิดชอบ

ท่ีส าคัญของหนว่ยงานของรัฐ

 / วตัถุประสงค์

1.ภารกิจ ดา้นการพัฒนาทอ้งถ่ิน ความเส่ียง ในการ องค์การบริหารส่วนต าบล หลังจากได้ปฏบิติั เจ้าหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจง ท าความ ส านกัปลัด

และการบริหารจัดการองค์กร ให้ ปฏบิติังานท่ีไม่ถูกต้อง ท่าเจ้าสนกุได้ ยึดแนวทาง หนงัสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ ผู้บริหาร ยังไม่มี เข้าใจร่วมกันระหวา่ง อบต.ท่าเจ้าสนกุ

เปน็ไปตามระเบยีบฯ ว่าดว้ยการ ตามระเบยีบ และ ไม่เกิด หนงัสือหลักเกณฑ์การ ปรากฎวา่ เจ้าหนา้ท่ียัง ความเข้าใจ ในระเบยีบฯ พนกังานทุกคน  ผู้บริหาร

จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน และ ความคุ้มค่าในการปฏบิติั ปฏบิติั ตามระเบยีบ มีความสับสน เนื่องจาก และหนงัสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดท างบประมาณ กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย เปน็ระเบยีบใหม่ และมี ในเร่ืองของความสอดคล้อง

วัตถุประสงค์ การจัดท าแผนพฒันา ฯ หนงัสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ของ แผนพฒันาท้องถิ่น

เพื่อใหก้ารพฒันาท้องถิ่น สอดคล้อง พ.ศ.2548 และแก้ไข จ านวนมาก ซ่ึงต้องใช้เวลา การบริหารงานองค์กร 

กับแผนพฒันาท้องถิ่น และการ เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) ในการศึกษาท าความเข้าใจ การจัดท างบประมาณและ

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 และหนงัสือ ในระเบยีบ จนเกิดความ การพฒันาต าบลท่าเจ้าสนกุ

ส่งผลใหก้ารพฒันาต าบลท่าเจ้าสนกุ ส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ช านาญ ภายในเดือนกันยายน

เปน็ไปอย่างมีประสิทธผิลและ หนงัสือ มท.ด่วนท่ีสุด 2562

ประสิทธภิาพ ท่ี มท 0810.3/ว5797

ลว.10 ต.ค.59

หนงัสือ มท.ด่วนท่ีสุด

 องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก

รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนว่ยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม ความเส่ียง การควมคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุง หนว่ยงาน

แผนการด าเนนิการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ท่ีมีอยุ่ การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน ท่ีรับผิดชอบ

ท่ีส าคัญของหนว่ยงานของรัฐ

 / วตัถุประสงค์

ท่ี สถ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท

0810.3/ว1617 ลว

16 ส.ค.60 หนงัสือ มท.
ท่ี มท 0810.3/ว6046

ลว.19 ต.ค.61

เปน็ต้น

2. ภารกิจดา้นการก าจัดขยะมลูผอย หากปริมาณขยะอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนต าบล หลังจากได้ด าเนนิการแล้ว จ านวนขยะไม่ลดลง อบต.ท่าเจ้าสนกุ ด าเนนิการ ส านกัปลัด

และสิ่งปฏกูิล มีจ านวนมาก จะท าให้ ท่าเจ้าสนกุ ได้หาแนวทาง ปรากฎวา่ อบต.ท่าเจ้าสนกุ เนื่องจากกลุ่มเปา้หมาย ก าหนดหลักเกณฑ์ การ อบต.ท่าเจ้าสนกุ

วัตถุประสงค์ เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการ ท่ีจะลดปริมาณขยะอินทรีย์ ยังไม่ได้ก าหนด หลักเกณฑ์ คือผู้น าชุมชน ยังไม่มีความ บริหารจัดการ ขยะอินทรีย์
เพื่อ ลดปริมาณขยะอินทรีย์ ในพื้นท่ี ขยะจ านวนมาก โดยการส่งเสริมให้ หรือบริหารจัดการ ตระหนกั ในเร่ืองการ ในพื้นท่ี ใหเ้ปน็รูปธรรม
ต าบลท่าเจ้าสนกุ กลุ่มเปา้หมาย คือ ถังขยะอินทรีย์ ท่ีชัดเจน จัดการขยะอินทรีย์ มากขึ้น โดยการจัดท า

ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ท าใหก้ลุ่มเปา้หมายยัง โครงการใดโครงการหนึ่ง
ด าเนนิการจัดการ ไม่เกิดความตระหนกั ภายใน เดือนกันยายน 
ขยะอินทรีย์ โดยการจัด ในการจัดการขยะอินทรีย์ 2562
ใหม้ีท่ีท้ิงขยะอินทรีย์ 
โดยน าถังพลาสติก ไปฝัง
ไวต้ามบา้นของกลุ่ม
เปา้หมาย



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนว่ยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม ความเส่ียง การควมคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุง หนว่ยงาน

แผนการด าเนนิการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ท่ีมีอยุ่ การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน ท่ีรับผิดชอบ

ท่ีส าคัญของหนว่ยงานของรัฐ

 / วตัถุประสงค์

3. ภารกิจดา้นการจัดเก็บภาษี ในปจัจุบนั การจัดเก็บ ก าชับเจ้าหนา้ท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง หลังจากเจ้าหนา้ท่ี ได้ อบต.ท่าเจ้าสนกุ ไม่ทราบ ด าเนนิการประสาน กองคลัง
บ ารุงทอ้งที่ ภาษบี ารุงท้องท่ี ไม่เปน็ ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้างช าระ ด าเนนิการตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลเจ้าของท่ีดินท่ีเปน็ ส านกังานท่ีดิน ตรวจสอบ อบต.ท่าเจ้าสนกุ
วัตถุประสงค์ ไปตามเปา้หมาย ภาษ ีเปน็ประจ า ผู้ค้างช าระภาษ ีปรากฎวา่ ปจัจุบนั ข้อมูล ผู้ครอบครองท่ีเปน็
เพื่อเพิ่มโอกาส ให ้อบต.ท่าเจ้าสนกุ ไม่สามารถติดตามลูกหนี้ ปจัจุบนั ภายในเดือน
จัดเก็บภาษบี ารุงท้องท่ีได้เพิ่มขึ้น ได้ เนื่องจากมีการขายท่ีดิน     กันยายน 2562

4.ภารกิจดา้นงานพัสดุ การปฏบิติังานท่ีไม่ถูกต้อง ผู้บงัคับบญัชา มีการ หลังจากได้ปฏบิติั เจ้าพนกังานพสัดุ ยังไม่มี จัดส่งเจ้าพนกังานพสัดุ กองคลัง
วัตถุประสงค์ ตาม พรบ.การจัดซ้ือ ตรวจสอบการปฏบิติังาน หนงัสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ความช านาญในการท างาน เข้ารับการอบรม อบต.ท่าเจ้าสนกุ
เพื่อปอ้งกันความผิดพลาดในการ จัดจ้างและการบริหาร ด้านพสัดุ ฯอย่างใกล้ชิด ปรากฎวา่ เจ้าหนา้ท่ียัง เนื่องจากเพิ่งบรรจุใหม่ ภายในเดือน กันยายน 
บริหารงานพสัดุ พสัดุ ภาครัฐ 2560 มีความสับสน เนื่องจาก 2562

เปน็ระเบยีบใหม่ และมี
หนงัสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง
จ านวนมาก ซ่ึงต้องใช้เวลา
ในการศึกษาท าความเข้าใจ
ในระเบยีบ จนเกิดความ
ช านาญ

5.ภารกิจดา้นการบ ารุงรักษางาน ส่ิงก่อสร้าง เกิดการช ารุด เจ้าหนา้ท่ีกองช่าง ได้ ปรากฎวา่ เจ้าหนา้ท่ีท่ี ยังมีส่ิงก่อสร้าง และงาน จัดประชุมหรือจัดท า กองช่าง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ใหอ้ยู่ในสภาพ ในเวลาท่ีไม่เหมาะสม ด าเนนิการตรวจสอบ เกี่ยวข้อง ไม่สามารถ โครงสร้างพื้นฐานช ารุด โครงการ เกี่ยวกับความ อบต.ท่าเจ้าสนกุ
ใชก้ารไดด้ี ท าใหเ้กิดค่าใช้จ่าย ส่ิงก่อสร้าง งานโครงสร้าง ตรวจสอบ ส่ิงก่อสร้าง เสียหาย ก่อนเวลาอันสมควร ส านกึในความเปน็เจ้าของ

ท่ีไม่คุ้มค่า พื้นฐาน อยู่เปน็ประจ า และงานโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเจ้าหนา้ท่ี โดยการขอความร่วมมือผู้น า



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนว่ยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม ความเส่ียง การควมคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุง หนว่ยงาน

แผนการด าเนนิการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ท่ีมีอยุ่ การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน ท่ีรับผิดชอบ

ท่ีส าคัญของหนว่ยงานของรัฐ

 / วตัถุประสงค์

เพื่อลดโอกาสในการช ารุด ได้อย่างท่ัวถึง ตรวจสอบสภาพพื้นท่ียังไม่ ชุมชน ประชาชนช่วย
วัตถุประสงค์ เสียหายท่ีเพิ่มขึ้น ท่ัวถึง สอดส่องดูแลส่ิงก่อสร้างและ
เพื่อรักษาสภาพส่ิงก่อสร้างของ งานโครงสร้างพื้นฐาน 
อบต.ท่าเจ้าสนกุใหอ้ยู่ในสภาพใช้ ช่วยด าเนนิการซ่อมแซม
งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ ในเบื้องต้น และแจ้ง

อบต.ท่าเจ้าสนกุทราบ
ด าเนนิการภายในเดือน
กันยายน 2562

                                    จิรวฒัน ์ พมิพสุ์วรรณ
                                (นายจิรวฒัน ์ พมิพสุ์วรรณ)
             ต าแหนง่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ
                         วนัท่ี 20 เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2561


