
 
           แบบ  ปค. 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
ส านักปลัด 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    กิจกรรมโครงการเศรษฐกจิชุมชน 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก คือ กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรช าระหนี้ไม่ตรง
ตามสัญญา และไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บ ารุงรักษา 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
การใช้รถยนต์ส าหรับใช้ในภารกิจของ อบต. พนักงาน    
ขับรถยนต์ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์และ 
ขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ท าให้รถยนต์อาจช ารุด
เสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้งพนักงาน
ขับรถยนต์ลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้
การติดต่อราชการจ าเป็นต้องมีคนขับรถยนต์แทน ซึ่งอาจไม่
อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
    กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น า
และสมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
กองคลัง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ระเบียบ
กฎหมายใหม่ที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
เสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาช าระภาษีล่าช้าไม่ตรง
ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
    กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การ
ตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่ายพัสดุ 
    สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ มีการเร่งรัดการ
จัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

     องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากส านัก/กอง  ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ 
     1. ส านักปลัด 
     2. กองคลัง 
     3. กองช่าง 
     โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
 
     พบจุดอ่อน  ที่เป็นความเสี่ยงของ ส านักปลัด     
กองคลัง กองช่าง   
 
     ข้อสรุป  จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าว
ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ต้องไป
ด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ตามแบบ ปค.5 ต่อไป 
  



แบบ  ปค. 4 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
กองคลัง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การ
ตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่ายพัสดุ 
    สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ระเบียบ
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้เป็นปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
กองช่าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ และความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีผลกระทบต่อการควบคุม คือ 
ระเบียบกฎหมายใหม่ที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจ การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง
บางส่วนไม่ได้มาตรฐาน หรือตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้าง 
    กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
   เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
เพ่ือความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยและมี
เพียงคนเดียวซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่จบด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะ 
ท าให้ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้าที่ถูกต้อง 
ส านักปลดั 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจชุมชน พบว่า 
    กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรช าระหนี้ไม่ตรงตามสัญญา 
และไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บ ารุงรักษา 
    พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดข้ึนสูงมาก เนื่องจาก
เกิดการช ารุดบ่อยครั้งและเสียหายจากการใช้งานรถยนต์ 
เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ไม่ดูแลรักษา ขาดความ
รอบคอบ และขาดความระมัดระวังในการขับข่ี 

     องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากส านัก/กอง  ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ 
     1. ส านักปลัด 
     2. กองคลัง 
     3. กองช่าง 
     โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
 
     พบจุดอ่อน  ที่เป็นความเสี่ยงของ ส านักปลัด     
กองคลัง กองช่าง   
 
     ข้อสรุป  จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าว
ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ต้องไป
ด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ตามแบบ ปค.5 ต่อไป 
  

 
 



แบบ  ปค. 4 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
ส านักปลัด 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
    จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เทียบกับ
ประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่า ยังมีน้อย 
เนื่องจากประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม อีกท้ังทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็น
หน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. เป็นผู้เสนอ
ความเห็นต่างๆ ซึ่งท าให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย 
กองคลัง 
2. กิจกรรมความเสี่ยง 
    กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ  
เสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาช าระภาษีล่าช้า ไม่ตรง
ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
    กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การ
ตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่ายพัสดุ 
    บันทึกประวัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไม่เป็นปัจจุบัน 
ท าให้ไม่ทราบสภาพอายุการใช้งานและค่าเสื่อมของพัสดุ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติ ครม.มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันท าให้ยากต่อการ
ปฏิบัติงาน 
กองช่าง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
    ความเสี่ยงที่พบ  เนื่องจากผู้ควบคุมงานไม่สามารถ  
ควบคุมานได้ที ละหลาย โครงการในคราว เดี ยวกัน        
ไม่ได้จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ
เหตุการณ์สภาพแวดล้อมรายวันไม่เป็นปัจจุบัน และสภาพ
ดินฟ้าอากาศท าให้การควบคุมงานมีความคลาดเคลื่อน    
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการด าเนินงาน วัสดุที่น ามาใช้และ
ระยะเวลาของการก่อสร้าง  และผู้ควบคุมงานไม่ได้แจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทราบในวันที่มีการเข้า
ด าเนินงานและระหว่างปฏิบัติงาน  ท าให้เกิดข้อผิดพลาด
และแก้ไขหลังงานเสร็จสิ้น 

      



                     แบบ  ปค. 4 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
กองช่าง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
    - การตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้อมีจ ากัด 
เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่นๆ ซึ่งอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจ าเป็นต้อง
ประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิด
อันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพ้ืนที่ได้ 
ส านักปลัด 
3. กิจกรรมควบคุม 
    กิจกรรมโครงการเศรษฐกจิชุมชน 
    กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าบัญชีแสดงรายการยืมเงินและการช าระเงินทุน
หมุนเวียนให้เป็นปัจจุบัน และท าหนังสือแจ้งเตือนการ 
ช าระหนี้เมื่อใกล้ถึงวันครบก าหนดช าระหนี้ 
    กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บ ารุงรักษา 
    กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีค าสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน 
หัวหน้าส านักปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงาน 
ขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออก และรายงาน
การควบคุมให้ทราบเป็นประจ าทุกครั้ง 
    กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
    ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดท า
ประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลส าหรับผู้มาร่วมกิจกรรม 
 

      

 
 
 
 



      แบบ  ปค. 4 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
กองคลัง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู้  จัดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
และการออกพ้ืนที่  เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชน     
ผู้เสียภาษ ี
    กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การ
ตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่ายพัสดุ 
    - จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินที่มีอยู่
ในการควบคุม และบันทึกรายการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทุก
ครั้ง 
    - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บริหารราชการ พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
    - ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ 
    - มีการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด สูญหาย ทุกปี 
กองช่าง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
    กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่  มีการควบคุมโดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และจัดให้มีการ
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนใช้งานและให้ได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้งาน 
ทุกครั้ง 
    กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
    - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 
    - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้าน
ไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

      

 
 
 
 
 



           แบบ  ปค. 4 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
ส านักปลัด 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    1. น าระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานส านักงานปลัด มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้สามารถปฏิบัติด าเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่
ก าหนดมากข้ึน อีกท้ังยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดีด้วย 
    2. การประสานงานภายในและภายนอกส านักงานปลัด 
เช่น 
        (1) การติดต่อประสานงานภายในส านักปลัด 
แจกจ่ายให้ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ
ภายใน ไม่เกิน 1 วัน 
        (2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน 
กองคลัง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    1. การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การ
ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ช าระ
ภาษี ลูกหนี้ค้างช าระ การประสานในเรื่องข้อ กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเตอร์เน็ต 
    2. ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง  โดยการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทางเว็ปไซด์ และ
ควรแจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทราบถึง 
ระเบียบ กฎหมาย การเงิน พัสดุ  ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 
กองช่าง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    1. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและ
ช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
อยู่เสมอ 

     
 

  
 



แบบ  ปค. 4 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
กองช่าง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    2. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายใน
และภายนอกท่ีเหมาะสม 
    3. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจน และทันเวลา 
    4. มีระบบการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน 
หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
     5. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดล าดับชั้น
ความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ 
ส านักปลัด 
5. การติดตามประเมินผล 
    1. มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
    2. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ด าเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนปฏิบัติงาน
ที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
    3. มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกัน 
กองคลัง 
5. การติดตามประเมินผล 
    1. มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ 
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
    2. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ด าเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
   3. มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกัน 

     
 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค. 4 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
กองช่าง 
5. การติดตามประเมินผล 
    1. มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
    2. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ด าเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
    3. มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกัน 

     
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน
ทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมี
จุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้ 
 ส านักปลัด 

1. กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจชุมชน  อบรมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการและการผิดนัดในการช าระหนี้  และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชีแสดงรายการยืมเงิน   
และการช าระเงินทุนหมุนเวียนให้เป็นปัจจุบัน 

2. กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา 
               1) ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบ ารุงรักษารถยนต์แต่ 
ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุช ารุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเหนือตนข้ึนไปทราบทันที 
               2) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

3. กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
               1) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วน 
ร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
               2) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุมประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลส าหรับผู้มาร่วม 
กิจกรรม เป็นต้น   

 

กองคลัง 
     1. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

    1) จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปี 
    2) แจ้งหนังสือทวงถามตามระเบียบทุกข้ันตอนต่อผู้เสียภาษี 
 
 
 
 
 



 
 
2. กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่ายพัสดุ   

               1) ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติโดยบันทึกประวัติทุกครั้งที่มีการซ่อมแซมโดยเคร่งครัด 
               2) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัสดุอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ทราบระเบียบ   
กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 

กองช่าง 
1. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง   
    1) ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด 
    2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและ      

ด้านการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป  และก าชับให้ช่างผู้ควบคุมงานแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทราบ
ทุกครั้งที่มีการลงงานและระหว่างปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาด 

2. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
               1) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 
               2) ส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษา 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
 

     
 
 
                                   ลายมือชื่อ จ่าสิบเอก........................................ 

                 (สมบูรณ์  ฤทธิธาดา) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
                  วันที่  22  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



 


