ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัยที่มีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมการควบคุมเพื่อพิจารณาวาหนวยรับตรวจมี
สภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี หรือไม
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ภายใน
องคกรรวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการ
ประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก
- มีทัศนคติที่เหมาะสมตอการรายงานทางการเงิน
งบประมาณและการดําเนินงาน
- มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการกระจาย
อํานาจ
- มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก
การวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของอยางรอบครอบ และ
การพิจารณาวิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง
- มีความมุงมั่นที่จะใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน
๑.๒ ความซื่อสัตยและจริยธรรม
- มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปนลักษณ
อักษร และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปนครั้ง
คราว
- พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและไมยอมรับและบทลงโทษตามขอกําหนดดาน
จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง
- ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่
เนนความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม ฝาย
บริหารมีการดําเนินการตามควรแกกรณี เมื่อไมมีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบการปฏิบัติ
- ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่เปนไป
ไดและไมสรางความกดดันใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุตามเปาหมายที่เปนไปไมได
- ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเปน
เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานจะมีความซื่อสัตยและถือปฏิบัติ
ตามจริยธรรม
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ผลการประเมิน/ขอความ
สภาพแวดลอมการควบคุมของสํานักงานปลัดภาพรวม
เหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล
อยางไรก็ตาม โครงสรางของสํานักงานปลัดมีการจัดทําคําสั่ง
มอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานอยางเครงครัดทําใหการ
ปฏิบัติงานมีความชัดเจน แตยังมีบางกิจกรรมที่ยังตองทํา
การปรับปรุงความเสี่ยง คือ กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลก
รอน

- มีการจัดทําประมวลจริยธรรมจากงานการเจาหนาที่
ของสํานักงานปลัด และแจงเวียนใหพนักงานลูกจางใน
สังกัดทราบ
- มีการจัดทําคําสั่งการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล
- หัวหนางานมีการประชุมพนักงาน/ลูกจางในสังกัด
เพื่อชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
- ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเมื่อสัญญาณแจง
วาอาจมีปญหาเรื่องความซื่อสัตยและจริยธรรมของ
พนักงานเกิดขึ้น
๑.๓ ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
- มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถ
- มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของ
แตละตําแหนงและเปนปจจุบัน
- มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับความรู
ทักษะและความสามารถที่ตองการสําหรับการปฏิบัติงาน
- มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงาน
ทั้งหมดอยางเหมาะสม
- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุ
อยางชัดเจนในสวนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และสวน
ที่ตองการปรับปรุง
๑.๔ โครงสรางองคกร
- มีการจัดโครงสรางและสายงาน การบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงาน
ของหนวยรับตรวจ
- มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและ
ปรับเปลี่ยนที่จําเปนใหสอดคลองกับสถานการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
๑.๕ การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
- มีการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหกับบุคคลที่เหมาะสมและเปนไปอยางถูกตองและมีการ
แจงใหพนักงานทุกคนทราบ
- ผูบริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผล
การดําเนินงานที่มอบหมาย
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
- มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการวาจาง
บุคลากรที่เหมาะสม โดยเนนถึงการศึกษา ประสบการณ
ความซื่อสัตยและมีจริยธรรม
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได
พิจารณารวมถึงความซื่อสัตยและจริยธรรม

แบบ ปค. ๔

ผลการประเมิน/ขอความ

- มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสํานักงาน
ปลัด
งาน

- มีการจัดทํามาตรฐานการกําหนดตําแหนงของแตละ
- มีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

- มีการจัดทําผังโครงสรางของสํานักงานปลัด
- มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
- มีการจัดทําผังโครงสรางคณะผูบริหารและหัวหนา
สวนราชการ
- มีการจัดทําประกาศ การแบงสวนราชการภายใน
ขององคการบริหารสวนตําบล
- จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสํานักงาน
ปลัด
- จัดทําบันทึกรายงานใหผูบริหารทราบหลังจากกลับ
จากการอบรม

- พิจารณาโดยใชแบบประเมินของพนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสํานักงานปลัด ตาม
แบบที่กําหนด

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
- มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เมื่อมีการไม
ปฏิบัติตามนโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรม
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการกํากับ
ดูแล การปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
- มีผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในตอหนาสวนราชการ
๒. การประเมินความเสี่ยง
กอนการประเมินความเสี่ยงจะตองสรางความชัดเจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงคการดําเนินงานทั้งในระดับหนวยงาน
รับตรวจ และระดับกิจกรรม (เชน แผนงาน หรืองานที่
ไดรับมอบหมาย)
วัตถุประสงคของการประเมินองคประกอบการควบคุม
ภายในนี้เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห และการบริหารความเสี่ยงวา เหมาะสมเพียงพอ
หรือไม
๒.๑ วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
- มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได
- มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบ
และเขาใจตรงกัน
๒.๒ วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
- มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานใน
ระดับกิจกรรม และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติไดและ
วัดผลได
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนด
และใหการยอมรับ
๒.๓ การระบุปจจัยเสี่ยง
- ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยง
- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปจจัยภายในและภายนอก เชน การปรับลดบุคลากรการ
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- มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหาโดยมอบใหงาน
หัวหนาสํานักปลัดเปนผูดําเนินการ
- มีการจัดทําบันทึกขอตกการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัด

กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค
เพื่อใหการชวยเหลือ และสงเคราะหผูประสบสาธารณภัยใน
ตําบลมีความรวดเร็วเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบ
กฎหมายที่กําหนดและเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร
จัดการงบประมาณ
กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฤดูฝนในชวงแรกจะมีแคลมกรรโชกแรง ทําใหอาคาร
บานเรือนของราษฎรไดรบั ความเสียหาย
- ประสิทธิภาพของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังตอง
ไดรับการพัฒนาขีดศักยภาพ ทั้งดานอุปกรณเครื่องมือ
เจาหนาที่ รวมถึงความอํานวยการสั่งการและประสานงาน ยัง
ตองจัดหาอุปกรณเพิ่มเติมใหสะดวกตอการอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชน

กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหพื้นที่ตําบลพลับพลามีสภาพแวดลอมที่ดี
อากาศบริสุทธิ์
กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน
- เปนความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกคือมีการปลูกตนไมแตยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่/
เสนทางภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา และ
ยังไมสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาได ๑๐๐%

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
ใชเทคโนโลยีสมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เปนตน
๒.๔ การวิเคราะหความเสี่ยง
- มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง
- มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง
๒.๕ การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง
- มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้น
และกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมปองกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่
กําหนดเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู
ประเมินควรพิจารณาวา มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญ
เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม
๓.๑ กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงคและผลการประเมินความเสี่ยง
๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ
กิจกรรมควบคุม
๓.๓ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงิน
อนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร
๓.๔ มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยาง
รัดกุมและเพียงพอ
๓.๕ มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรือ
งานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การ
อนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพยสิน
๓.๖ มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษ
กรณีฝาฝนในเรื่องการมีผลประโยชนทับซอนโดยอาศัย
อํานาจหนาที่
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กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ของปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการโดยเรงดวนและ
คําสั่งอยูเวรสํานักงาน ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเตรียม
ความพรอมในการชวยเหลือประชาชนไดทันทวงที
- ไดจัดอบรมใหแกเจาหนาที่เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติราชการทุกป และจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอและทันตอการแกไขปญหาความ
เดือดรอน
กิจกรรมดานการลดปญหาภาวะโลกรอน
- ออกสํารวจพื้นที่วางเปลาที่ควรจะปลูกตนไมใหรมรื่น
และทั่วถึงเพื่อลดภาวะโลกรอน
- สรางความตะหนักใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา เชน การเปด – ปดแอร การเปด –
ปดไฟฟา ระหวางพักกลางวันหรือกอนเลิกงาน ๓๐ นาที
- การออกประชาชาคมใหความรูแกชาวบานเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ เพื่อลดมลพิษและภาวะโลกรอน
กิจกรรมดานการลดปญหาภาวะโลกรอน
- ออกสํารวจพื้นที่วางเปลาที่ควรจะปลูกตนไมใหรมรื่น
และทั่วถึงเพื่อลดภาวะโลกรอน
- สรางความตะหนักใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา เชน การเปด – ปดแอร การเปด –
ปดไฟฟา ระหวางพักกลางวันหรือกอนเลิกงาน ๓๐ นาที
- การออกประชาชาคมใหความรูแกชาวบานเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ เพื่อลดมลพิษและภาวะโลกรอน

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะตองมี
สารสนเทศที่เกี่ยวของและเชื่อถือได ผูประเมินควร
พิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารตอความตองการของผูใชและการบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน
๔.๑ จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน
สําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร
๔.๒ มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวน
และเปนปจจุบัน
๔.๓ มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงิน
และการบันทึกบัญชีไวครบถวนสมบูรณ และเปนหมวดหมู
๔.๔ มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ
๔.๕ มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
อยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันกาล
๔.๖ มีการสื่ออยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและ
เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่เกิดขึ้นและแนวทางแกไข
๔.๗ มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอ
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ขององคกร
๔.๘ มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก
ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน
๕. กิจกรรมการติดตามผล
ผลการประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคกรในอัน
จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน
และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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- ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานไดครอบคลุม
ระหวางหนวยงาน ในชุมชนหมูบาน รวมทั้งจัดหารูปแบบ
การสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกตอผูใช ผานระบบ
เครือขายรวมทั้งไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ
เผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร พัฒนาเว็บไซต
หนวยงานไดดีขึ้น

- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
หัวหนาสํานักปลัดมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และสรางความนาเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผล รวมกันระหวางพนักงาน รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายในมีการจัดทํา
รายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร เพื่อสั่งการแกไข
และกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
๕.๒ กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการ
ดําเนินการแกไขอยางทันกาล
๕.๓ มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกรในลักษณะการประเมินการควบคุม
ดวยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอยางเปน
อิสระ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแล
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
๕.๗ มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจาก
การประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
๕.๘ มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับ
ดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มี
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีและมีการกระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ
องคกรอยางมีนัยสําคัญ
กองคลัง
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
วิเคราะห จาก ๓ แนวทาง คือ วิเคราะหจาก “ภารกิจ
งานประจํา”,”สภาพแวดลอมภายใน”และ”สภาพแวดลอม
ภายนอก” ดังตอไปนี้
(๑) วิเคราะหจาก “ภารกิจงานประจํา”ตาม
โครงสรางในคําสั่งแบงงาน ภารกิจการปฏิบัติงาน แบง
ออกเปน ๔ ฝาย ดังนี้
(๑.๑) ฝายการเงิน เมื่อสํารวจประเมินระบบ
ควบคุมภายใน และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุม
ภายใน ของภารกิจฝายการเงิน มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีความเพียงพอไมพบความเสี่ยง
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- มีการจัดทําคําสั่งแบงงานภายในกองอยางชัดเจน วาแต
ละคนมีหนาที่ทําอะไรบาง มีการออกคําสั่งจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ระบุเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ผูควบคุมดูแลอยาง
ชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน มีการตรวจสอบ
ประเมินผล และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
- ทางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกพนักงานเปนประจําทุกป กองคลัง
จะมีการประชุมชี้แจงเรื่องตางๆ ที่ผูอํานวยกองคลังไดรับ
นโยบายมาจากผูบริหารและนํามาถายทอดใหกับเจาหนาที่
ภายในกองคลังรับทราบ
- มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานตามลักษณะงานของแตละตําแหนงใหเปนปจจุบัน

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑.๒) ฝายบัญชี เมื่อสํารวจประเมินระบบ
ควบคุมภายใน และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุม
ภายในของภารกิจฝายบัญชี มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ความเพียงพอไมพบความเสี่ยง
(๑.๓) ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได เมื่อ
สํารวจประเมินระบบควบคุมภายใน และปรับปรุงจุดออน
ของระบบการควบคุมภายใน ของภารกิจฝายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ
ไมพบความเสี่ยง
(๑.๔) ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เมื่อ
สํารวจประเมินระบบควบคุมภายใน และปรับปรุงจุดออน
ของระบบการควบคุมภายใน ของภารกิจฝายทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความ
เพียงพอไมพบความเสี่ยง
(๒) วิเคราะหจาก “สภาพแวดลอมภายใน”
ตามคําสั่งแบงงาน คําสั่งแบงงานของกองคลัง
พบวาคําสั่งแบงงานในภารกิจงานประจํา ทั้ง ๔ ฝาย
ไมพบจุดออนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ สวนการ
ประเมินความเสี่ยงดานประสิทธิภาพของบุคลากรนั้น
บุคลากรยังขาดการฝกอบรม และทําใหขาดประสบการณ
และความรูความสามารถ ใหม ๆ ที่จะนํามาพัฒนางาน
ดานตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและความถูกตองในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
(๓) วิเคราะหจาก “สภาพแวดลอมภายใน” และ
สภาพแวดลอมภายนอก
สถานที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ตั้งอยูในเขตอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ติดตอกับ
ตําบลทาอาง ตําบลทาลาดขาว ตําบลโชคชัย อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ตําบลโคกไทย อําเภอปกธงชัย
ในเขตขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาอยูหางจาก
ที่วาการอําเภอโชคชัย ประมาณ ๓ กิโลเมตร และหาง
จากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๓๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมด ประมาณ ๔๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๒๙,๓๗๕ ไร มีทั้งหมด ๑๘ หมูบาน อุปสรรคใน กอง
คลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาในสวนของการ

แบบ ปค. ๔

ผลการประเมิน/ขอความ
ถูกตองและเหมาะสม
- ทางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจะจัดอบรมให
ความรูแกพนักงานเปนประจําทุกปและตอเนื่อง พรอมทั้ง
แจงเวียนหนังสือแผนการอบรมของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นใหเจาหนาที่รับทราบทุกป เพื่อที่จะให
ผูสนใจสมัครเขาอบรมในตําแหนงที่ไดทําอยู และแจงเวียน
การอบรมของหนวยงานอื่นใหพนักงานไดรับทราบดวย
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานวามีประสิทธิภาพอยางไร
บาง เปนประจํา
- มีการจัดสงบุคลากรและเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม
สม่ําเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เพื่อใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายได
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
เดินทางไปเก็บภาษีบางพื้นที่อยูไกลจากสํานักงาน ดังนั้นใน
การเดินทางไปจัดเก็บภาษี จึงตองใชรถยนตในการเดินทาง
๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
- มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได
- มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบ
และเขาใจตรงกัน

๒.๒ วัตถุปรงสงคระดับกิจกรรม
- มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานใน
ระดับกิจกรรม และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
๒.๓ การระบุความเสี่ยง
- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปจจัยภายในและภายนอก เชน การปรับลดบุคลากรการ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เปนตน
๒.๔ การวิเคราะหความเสี่ยง
- มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง
- มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง
๒.๕ การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง
- มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้น
และกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมปองกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่
กําหนดเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง

แบบ ปค. ๔

ผลการประเมิน/ขอความ
- งานจัดเก็บรายได มีการติดตาม เรงรัดการจัดเก็บลูกหนี้
ภาษีบํารุงทองที่คางชําระใหครบถวนหมดสิ้นโดนเร็ว ลง
รายละเอียดฐานขอมูลชําระภาษี โรงเรือน บํารุงทองที่ใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรใหเปนปจจุบันครบถวนทุกรายเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได
- งานแผนที่ภาษี มีการจัดทําประสารงานและทําความ
เขาใจกับประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อใหขอมูลสมบูรณที่สุด
ทําใหลดความเสี่ยงลง
- งานพัสดุ มีการประสานงานระหวางหนวยงานพัสดุกลาง
(กองคลัง) ทําใหเกิดความเขาใจกัน
- เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดรายรับ
จริงตามประมาณการรายรับในแตละปงบประมาณ
- งานจัดเก็บรายได ยังมีลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่คางชําระ
จํานวนหลายราย

- ขาดความรวมมือจากประชาชนในการชําระภาษีบํารุง
ทองที่

- ลงฐานขอมูลชําระภาษีใหถูกตอง ครบถวนทุกรายการ
- เรงรัด ออกหนังสือติดตามลูกหนี้ที่คางชําระ ให
ดําเนินการมาชําระภาษีบํารุงทองที่
- การใชสื่อประชาสัมพันธในการจัดเก็บภาษีในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อใหประชาชนที่อยูในชวงชําระภาษีแตละประเภท
เขาถึงรับรู เขาใจในการชําระภาษีทองถิ่น
- มีการจัดทําหนังสือสงถึงลูกหนี้ภาษีทุกราย กอนถึง
ระยะเวลาชําระภาษี

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
๓. กิจกรรมการควบคุม
- กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการเพื่อชวยในการติดตามขอมูล
ขาวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไมตองรอรับหนังสือ
สั่งการ โดยการเตรียมรายละเอียดไวกอนเมื่อไดรับหนังสือ
แลวจะทําใหดําเนินการไดอยางรวดเร็ว
๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง
๑. การติดตอประสานงานภายในสวนกองคลัง
และทุกสวนภายในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๒. การติดตอประสานงานทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการเบิกจายตาง ๆ จากภายนอก
ที่เกิดขึ้นและแนวทางแกไข
๕. กิจกรรมการติดตามผล
ผลการประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคกรในอัน
จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน
และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยาง
๕.๒ มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจาก
การประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
๕.๓ มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับ
ดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มี
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีและมีการกระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ
องคกรอยางมีนัยสําคัญ

แบบ ปค. ๔

ผลการประเมิน/ขอความ
- ออกคําสั่งแบงความรับผิดชอบ ในการจัดเก็บภาษีไว
อยางชัดเจน เพื่องายตอการจัดเก็บและตรวจสอบ
- กําหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ฯ เรงรัด ติดตาม
ประเมินผลงาน รายงานทุกขั้นตอน
- จัดทําหนังสือแจงลูกหนี้ภาษีกอนถึงระยะเวลาชําระภาษี
ของทุกป
- ควบคุมตรวจสอบการรับเงินตามใบเสร็จรับเงินทุก
ประเภทพรอมใบนําสงในแตละวัน
- ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ
มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานไดครอบคลุมระหวาง
หนวยงาน ในชุมชนหมูบาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการ
สื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกตอผูใช ผานระบบ
เครือขายรวมทั้งไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ
เผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร พัฒนาเว็บไซต
หนวยงานไดดีขึ้น

- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูอํานวยการกองคลังมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และสรางความนาเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผล รวมกันระหวางพนักงาน รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายในมีการจัดทํา
รายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร เพื่อสั่งการแกไข
และกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน

กองชาง
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
มีคําสั่งแบงงาน ของกองชาง งานดานกอสราง
กําหนดภารกิจขอบเขตของงาน ความรับผิดชอบ เมื่อ
สํารวจวิเคราะหและประเมินแลวระบบการควบคุมภายในที่
มีอยูเดิมไมเพียงพอ ยังมีจุดออน เกี่ยวกับเรื่องเจาหนาที่
ปฏิบัติงานลาชาไมครบถวนตามกําหนดเวลา เนื่องจากมี
เจาหนาที่ปฏิบัติงานจํานวนนอย การออกสํารวจพื้นที่ทุก
ครั้งจะตองใชรถยนตในการเดินทาง บางครั้งตองใชรถยนต
สวนตัวทําใหตองเสียคาน้ํามันเชื้อเพลิงดวยตนเอง
สถานที่ตั้ง เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามี
ทั้งหมด ๑๘ หมูบาน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๔๗
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๙,๓๗๕ ไร ตองใชเวลา
ในการเดินทางไปสํารวจพื้นที่ ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถ
ออกสํารวจพื้นที่ไดทั้งหมดใหรวดเร็วเพราะมีงานมายิ่งขึ้น
จึงปรับปรุงไมตรงกับสภาพพื้นที่ จึงเปนจุดออนความเสี่ยง
ที่ตองจัดทําแผนการปรับปรุงปองกันความสูญเสียของทาง
ราชการ
๒. การประเมินความเสี่ยง
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไมครบถวนเนื่องจาก
ขาดเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
สํารวจโครงการ ออกแบบ เขียนโครงการกอสรางทั้งยัง
ตองศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายใหมที่มีระเบียบฯออกมา
ปฏิบัติ
๒.๒ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เปนความเสี่ยงจาก
๑) บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอกับปริมาณงานยัง
ขาดความรูความชํานาญในสาขากอสรางหรือโยธา ไมมี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน จึงไมสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการ
ควบคุมได

แบบ ปค. ๔

ผลการประเมิน/ขอความ
- มีการจัดทําคําสั่งแบงงานภายในกองชางอยางชัดเจน
วาแตละคนมีหนาที่ทําอะไรบาง ผูควบคุมดูแลอยางชัดเจน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน มีการตรวจสอบ
ประเมินผลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
- มีการจัดทําประมวลจริยธรรมจากงานการเจาหนาที่
ของกองชาง และแจงเวียนใหพนักงานลูกจางในสังกัด
ทราบ
- มีการจัดทําคําสั่งการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
- หัวหนางานมีการประชุมพนักงาน/ลูกจางในสังกัด
เพื่อชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน

- จากปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ของงาน
สํารวจออกแบบ งานประมาณราคา งานควบคุมการ
กอสราง งานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและงาน
บริหารงานทั่วไป
- ผูขออนุญาตไมทราบระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการขอ
อนุญาต
- ผูขออนุญาตไมปฏิบัติตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร
- ยังขาดเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน สํารวจ
โครงการ ออกแบบ
- ทําหนังสือสรรหาบุคลากรใหยายมาดํารงตําแหนงที่วาง

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากร
(๑) สรรหาบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ ใน
สาขากอสราง หรือโยธา ในตําแหนงนายชางโยธา นายชาง
สํารวจ และวิศวกร มาเพิ่ม
(๒) พัฒนาบุคลากร โดยสงเจาหนาที่ของสวน
โยธาไปศึกษาอบรมในเรื่องที่มีความสําคัญตอภารกิจงาน
ประจํา เชน การเขียนแบบ Auto cad การควบคุมงาน
กอสราง การประมาณราคา กฎหมายระเบียบตางๆ ฯลฯ
เปนตน

๔. สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อชวยในการติดตามขอมูลขาวสาร
ระเบียบ โดยไมตองรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบ
ธุรการ มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
(๑) สํารวจขอมูลราคากลางวัสดุกอสรางและ
คาแรงประจําเดือน ในระบบ Internet ของกระทรวง
พาณิชย พาณิชยจังหวัด
(๒) ดาวโหลดขอมูลตางๆ ที่มีความสําคัญตอการ
สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา
(๓) คนหาแบบฟอรม ใบคํารองตาง ๆ ที่มีความ
จําเปนและสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน
การติดตอประสานงานภายใน อบต. พลับพลา รายงานผล
การกอสรางโครงการตาง ๆ ของสวนโยธาตอ
คณะกรรมการตรวจรับการจาง ประสานสํานักปลัดของ
อบต. แจงใหบุคลากรภายใน อบต. ทราบถึงระเบียบ
กฎหมาย พ.ร.บ. ที่เปลี่ยนแปลงใหม การทักทวงการที่
สํานัก/กอง ไมปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทาง
ราชการ เปนตน

แบบ ปค. ๔

ผลการประเมิน/ขอความ
- มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของกองชาง
งาน

- มีการจัดทํามาตรฐานการกําหนดตําแหนงของแตละ

- มีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
- จัดทําบันทึกรายงานใหผูบริหารทราบหลังจากกลับ
จากการอบรม
- พิจารณาโดยใชแบบประเมินของพนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของกองชาง ตามแบบที่
กําหนด
- งานดานการออกแบบและงานกอสรางไดมีการคนควา
หาขอมูลขาวสารไดเปนปจจุบัน
- ใหความรู ความเขาใจในเนื้องานมากยิ่งขึ้น
- ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ
มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานไดครอบคลุมระหวาง
หนวยงาน ในชุมชนหมูบาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการ
สื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกตอผูใช ผานระบบ
เครือขายรวมทั้งไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ
เผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร พัฒนาเว็บไซต
หนวยงานไดดีขึ้น

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
โทรศัพท โทรสารกองชาง เชน กรณีมีความขัดของใน
เรื่องระเบียบกฎหมายใชโทรศัพทไปสอบถาม ในสวนกลาง
หากไมสามารถติดตอกับภายนอกได จะใชโทรศัพท
สอบถามประสานงานกับหนวยงานที่กรมทางหลวง ที่
รับผิดชอบ กรณี
ตองการเอกสารยืนยัน ก็ใหหนวยงานนั้น FAX
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
๑. วิธีการติดตามประเมินผล ใชวธิ ีการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. วิธีการติดตามประเมินผล กําหนดโดยการ
วิเคราะหความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยง
๓. การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มี
องคประกอบการควบคุมจากภายนอกองคกรใชการ
สอบถามความพึงพอใจ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิเคราะห
ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในตามภารกิจงานประจํา
จากประสิทธิภาพบุคลากรทั้ง จริยธรรมของบุคลากร
และสภาพแวดลอมภายใน จากสถานที่ตั้ง ระเบียบ
กฎหมายที่เปนปญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติภารกิจ
และงานตาง ๆ ปรากฏวาพบจุดออนที่เปนความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมในดานประสิทธิภาพของบุคลากร ดังนี้

แบบ ปค. ๔

ผลการประเมิน/ขอความ

- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
หัวหนาสํานักปลัดมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และสรางความนาเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผล รวมกันระหวางพนักงาน รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายในมีการจัดทํา
รายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร เพื่อสั่งการแกไข
และกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป

- สภาพแวดลอมการควบคุมของกองการศึกษา ฯ ภาพรวม
เหมาะสมและมีสวนในการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม โครงสรางของกองการศึกษา ฯ มีการจัดทํา
คําสั่งแบงงานอยางเครงครัดทําใหการปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจน
- ทางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกพนักงานเปนประจําทุกป กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจะมีการประชุมชี้แจง
เรื่องตางๆ ที่ผูอํานวยกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมไดรับนโยบายมาจากผูบริหารและนํามาถายทอด
ใหกับเจาหนาที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมรับทราบ
- มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานตามลักษณะงานของแตละตําแหนงใหเปนปจจุบัน
ถูกตองและเหมาะสม
- ทางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจะจัดอบรมให
ความรูแกพนักงานเปนประจําทุกปและตอเนื่อง พรอมทั้ง

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค. ๔

แจงเวียนหนังสือแผนการอบรมของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นใหเจาหนาที่รับทราบทุกป เพื่อที่จะให
ผูสนใจสมัครเขาอบรมในตําแหนงที่ไดทําอยู และแจงเวียน
การอบรมของหนวยงานอื่นใหพนักงานไดรับทราบดวย
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานวามีประสิทธิภาพอยางไร
บาง เปนประจํา
- มีการจัดสงบุคลากรและเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม
สม่ําเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒. การประเมินความเสี่ยง
วิเคราะหความเสี่ยงที่มีความสําคัญ จุดออนที่เปนความ
เสี่ยง เปนเรื่องภารกิจงานประจําอันสืบเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพของบุคลากร คนพบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
ดังตอไปนี้

- ระเบียบหลักเกณฑการแตงตั้งหัวหนาสถานศึกษา กรณี
ศพด.ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแตงตั้งพนักงาน/
ขาราชการสวนทองถิ่นในสํานัก/กอง/สวน/ฝาย/งาน
การศึกษาเปนหัวหนาสถานศึกษา เปนหัวหนาหนวยงาน
คลัง เปนหัวหนาพัสดุ ทําใหเกิดความเสี่ยง ในการสั่งซื้อหรือ
จาง และการอนุมัติ จายเงินรายไดสถานศึกษาเปนคน ๆ
เดียวกัน แตหัวหนาสถานศึกษายังไมมีความรูหรือเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายเงินยัดขาดประสบการณในการ
ทํางาน
- งานพัสดุกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขาด
เจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถดานพัสดุโดยตรง ไมมี
ความรูเกี่ยวกับระเบียบของพัสดุ จึงทําใหงานไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เกิดความผิดพลาดและลาชา
- มีกระบวนการตรวจสอบที่ยังไมรัดกุมเพราะผูควบคุม
งบประมาณ , หัวหนาหนวยงานคลัง , หัวหนาสถานศึกษา ,
ผูอนุมัติใหเบิกจาย คือ หัวหนาสถานศึกษาปฏิบัติราชการ
แทน เปนบุคคลเดียวกัน

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค. ๔

๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เปนความเสี่ยงจาก
- บุคลากรยังขาดความรูความชํานาญในงาน
ทางดานการศึกษาและวัฒนธรรม
- บุคลากรในศูนยเด็กเล็กไมมีวุฒิการศึกษา (เอกปฐมวัย)
จึงทําใหยังขาดประสบการณในการปฏิบัติงานดาน
การศึกษา
- ระเบียบหนังสือบางครั้งที่สงมายัง อบต.ลาชาจึงทําให
เกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน
- ระเบียบหลักเกณฑการแตงตั้งหัวหนาสถานศึกษา กรณี
ศพด.ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแตงตั้งพนักงาน/
ขาราชการสวนทองถิ่นในสํานัก/กอง/สวน/ฝาย/งาน
การศึกษาเปนหัวหนาสถานศึกษา เปนหัวหนาหนวยงาน
คลัง เปนหัวหนาพัสดุ ทําใหเกิดความเสี่ยง ในการสั่งซื้อ
หรือจาง และการอนุมัติ จายเงินรายไดสถานศึกษาเปน
คน ๆ เดียวกัน แตหัวหนาสถานศึกษายังไมมีความรูหรือ
เขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายเงินยัดขาดประสบการณ
ในการทํางาน
- มีกระบวนการตรวจสอบที่ยังไมรัดกุมเพราะผูควบคุม
งบประมาณ , หัวหนาหนวยงานคลัง , หัวหนา
สถานศึกษา , ผูอนุมัติใหเบิกจาย คือ หัวหนาสถานศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน เปนบุคคลเดียวกัน
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากร
- บุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบสถานการณปจจุบันจาก Internet เพื่อ
เตรียมพรอมลวงหนา
- ตองใหมีการศึกษาระเบียบการเบิกจายใหละเอียด
มากกวานี้ และจัดหาบุคลากรชวยทําเกี่ยวกับการเบิกจาย
หรืองานพัสดุเพื่อใหการเบิกจายถูกตองตามระเบียบที่
กําหนด

- ควรมีการจัดอบรมใหกับพัสดุของแตละกองเพื่อใหการ
ทํางานไปในทิศทางเดียวกันและถูกตองตามระเบียบ

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ เพื่อชวยในการติดตามขอมูลขาวสาร
ระเบียบ โดยไมตองรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบ
ธุรการ มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
(๑) การสํารวจขอมูลดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในระบบ Internet เพื่อทราบขอมูลที่ทันสมัย
และเปนปจจุบัน
(๒) ดาวโหลดขอมูลตางๆ ที่มีความสําคัญตอ
การ ปฏิบัติงาน
(๓) คนหาแบบฟอรม ใบคํารองตาง ๆ ที่มีความ
จําเปนและสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน
การติดตอประสานงานภายใน อบต.พลับพลา ระหวาง
สวนตาง ๆ ประสานสํานักปลัดของ อบต. แจงให
บุคลากรภายใน อบต. ทราบถึงระเบียบกฎหมาย พ.ร.บ.
ที่เปลี่ยนแปลงใหม การทักทวงการที่ สํานัก/กอง
ไมปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ เปน
ตน
มี
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
กําหนดใหคณะทํางานในการติดตาม ของกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่องแลว รายงานผลดําเนินการ ตอ
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พรอม
ทั้งจัดทํารายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เมื่อ นายก
องคการบริหารสวนตําบล ทราบแลว รายงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการจัด
วางระบบควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เพื่อให
คณะกรรมการ ดําเนินการตามระเบียบฯตอไป

แบบ ปค. ๔

ผลการประเมิน/ขอความ
- ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มี
ระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานไดครอบคลุมระหวาง
หนวยงาน ในชุมชนหมูบาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสาร
ที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกตอผูใช ผานระบบเครือขาย
รวมทั้งไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เผยแพร
ทั้งภายในและภายนอกองคกร พัฒนาเว็บไซตหนวยงานไดดี
ขึ้น

- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง และสรางความนาเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล
รวมกันระหวางพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการสอบ
ทานโดยผูตรวจสอบภายในมีการจัดทํารายงานพรอม
ขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร เพื่อสั่งการแกไขและกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติงานประจําปตอไป

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
กองสวัสดิการสังคม
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
กิจกรรมดานพัสดุการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้
ใหเจาหนาที่ศึกษาระเบียบของการจัดทําพัสดุการ
จัดซื้อจดจางใหเปนไปตามระเบียบของพัสดุและการ
เบิกจายใหถูกตอง

๒. การประเมินความเสี่ยง
วิเคราะหความเสี่ยงที่มีความสําคัญ จุดออนที่เปนความ
เสี่ยง เปนเรื่องภารกิจงานประจําอันสืบเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพของบุคลากร คนพบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ

๓. กิจกรรมการควบคุม
- ใหผูรับผิดชอบเรื่องการจัดทําพัสดุกลางของกอง
สวัสดิการสังคมศึกษาระเบียบและใหศึกษาถึงระเบียบของ
พัสดุ ใหเขารับการอบรมเกี่ยวกับพัสดุ

แบบ ปค. ๔

ผลการประเมิน/ขอความ
- สภาพแวดลอมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคม
ภาพรวมเหมาะสมและมีสวนในการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดทําคําสั่งแบงงานอยางเครงครัดทําให
การปฏิบัติงานมีความชัดเจน
- มีการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใชกับการปฏิบัติงาน
- มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานตามลักษณะงานของแตละตําแหนงใหเปนปจจุบัน
ถูกตองและเหมาะสม
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานวามีประสิทธิภาพอยางไร
บาง เปนประจํา
- ผูรับผิดชอบโครงการเปนเจาหนาที่พัสดุ และดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ติดตอรานคาและตอรองราคาเองทั้งหมดซึ่ง
อาจเกิดการทุจริตได
- พัสดุกลางของ อบต. ไมอบรมใหความรูดานการจัดซื้อจัด
จางใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
- เจาหนาที่พัสดุของกองสวัสดิการขาดประสบการณยัง
ไมไดผานการอบรมไมมีความเรื่องเกี่ยวกับระเบียบของพัสดุ
จึงอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
- เจาหนาที่พัสดุของกองมีภารกิจงานในหนาที่เปนจํานวน
มากอาจทําใหงานดานพัสดุเกิดความผิดพลาดทําใหทาง
ราชการเกิดความเสียหายได
- พัสดุกลางของกองสวัสดิการสังคม ผูรับผิดชอบโครงการ
ซึ่งจะตองติดตอประสานวิทยากร การจัดเตรียมเอกสาร
โครงการ/การจัดเตรียมสถานที่/การรับลงทะเบียน/การ
ประเมินโครงการ แลวตองมาทําจัดซื้อจัดจาง ตอรองราคา
กับรานคา จึงทําใหการปฏิบัติงานมีความลาชา หรืออาจทํา
ใหเกิดความเสียหายได และทําใหงานไมมีประสิทธิภาพ
หรืออาจกอใหเกิดความทุจริตได เนื่องจากเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบโครงการจัดทําพัสดุเอง และไมมีความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบของพัสดุ
- ใหเจาหนาที่ศึกษาระเบียบพัสดุอยางเครงครัด หรือให
เจาหนาที่พัสดุของ อบต. ทําแบบฟรอมเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางออกมาใหเปนในทิศทางเดียวกัน

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องคประกอบการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อชวยในการติดตามขอมูลขาวสาร
ระเบียบ โดยไมตองรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบ
ธุรการ มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
(๑) การสํารวจขอมูลดานผูสูงอายุในระบบ
Internet เพื่อทราบขอมูลที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน
(๒) ดาวโหลดขอมูลตางๆ ที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงาน
(๓) คนหาแบบฟอรม ใบคํารองตาง ๆ ที่มีความ
จําเปนและสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน
การติดตอประสานงานภายใน อบต.พลับพลา แจงให
บุคลากรภายใน อบต. ทราบถึงระเบียบกฎหมาย พ.ร.บ.
ที่เปลี่ยนแปลงใหม การทักทวงการที่ สํานัก/กอง
ไมปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ เปนตน
มีโทรศัพท โทรสารที่ใชในการติดตอประสานงานในภารกิจ
หนาที่ของกองสวัสดิการสังคม เชน กรณีมีความขัดของใน
เรื่องระเบียบกฎหมายใชโทรศัพทไปสอบภาม
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
กองสวัสดิการสังคม มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดย
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานปกติของฝายบริหาร ผูควบคุมงาน
และมีผูที่เกี่ยวของ กรณีพบจุดออนหรือขอบกพรองควร
กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหความมั่นใจวาขอตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบ
และมีการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพรอง
ทันที

แบบ ปค. ๔

ผลการประเมิน/ขอความ
- ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ
มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานไดครอบคลุมระหวาง
หนวยงาน ในชุมชนหมูบ าน รวมทั้งจัดหารูปแบบการ
สื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกตอผูใช ผานระบบ
เครือขายรวมทั้งไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ
เผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร พัฒนาเว็บไซต
หนวยงานไดดีขึ้น

- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมมีการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามระบบ การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และสราง
ความนาเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล รวมกันระหวางพนักงาน
รวมทั้งมีการประเมินผลการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายใน
มีการจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร เพื่อ
สั่งการแกไขและกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป

ผลการประเมินโดยรวม
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา การประเมินองคประกอบควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องคประกอบของการควบคุม
ภายใน หรือการควบคุมเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีการควบคุมที่เพียงพอ
และมีประสิทธิผลตามสมควร แตยังมีจุดออนที่ตองจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
๑.๑ กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฤดูฝนในชวงแรกจะมีแคลมกรรโชกแรง ทําใหอาการบานเรือนของราษฎรไดรับความเสียหาย
- ประสิทธิภาพของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังตองไดรับการพัฒนา ทั้งดานอุปกรณ เครื่องมือ
ในการชวยเหลือประชาชน
๑.๒ กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน
- ชาวบานยังคัดแยกคัดขยะไมไดเทาที่ควร ทําบางไมทําบาง ไมเขาใจเรื่องการคัดแยก
- การปลูกตนไมชวยลดภาวะโลกรอนยังไมครอบคลุมไปทุกพื้นที่ตําบลพลับพลา
- การชวยกันลดการใชพลังงานไฟฟาในสํานักงานยังไมได ๑๐๐%
๑.๓ กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได
- การจัดเก็บภาษียังไมครบ ๑๐๐% ยังคงมีลูกหนี้คางชําระภาษีจํานวนหลายราย
๑.๔ กิจกรรมดานออกแบบและควบคุมอาคาร
- จากปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ของงานสํารวจออกแบบ งานประมาณราคา งานควบคุม
การกอสราง งานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและงานบริหารงานทั่วไป
- ยังขาดเจาที่ผูปฏิบัติงาน
- ผูขออนุญาตไมทราบระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต
- ผูขออนุญาตไมปฏิบัติตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร
๑.๕ กิจกรรม ดานการเบิกจายเงินของสถานศึกษา
- ระเบี ย บหลั กเกณฑ ก ารแต งตั้งหั ว หนา สถานศึกษา กรณี ศพด.ใหผู บ ริห ารทองถิ่น พิจ ารณาแตงตั้ ง
พนักงาน/ขาราชการสวนทองถิ่นในสํานัก/กอง/สวน/ฝาย/งานการศึกษาเปนหัวหนาสถานศึกษา เปนหัวหนาหนวยงานคลัง
เปนหัวหนาพัสดุ ทําใหเกิดความเสี่ยง ในการสั่งซื้อหรือจาง และการอนุมัติ จายเงินรายไดสถานศึกษาเปนคน ๆ เดียวกัน แต
หัวหนาสถานศึกษายังไมมีความรูหรือเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายเงินยังขาดประสบการณในการทํางาน
- มีกระบวนการตรวจสอบที่ยังไมรัดกุมเพราะผูควบคุมงบประมาณ , หัวหนาหนวยงานคลัง , หัวหนา
สถานศึกษา , ผูอนุมัติใหเบิกจาย คือ หัวหนาสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน เปนบุคคลเดียวกัน
๑.๖ กิจกรรม ดานพัสดุการจัดซื้อจัดจาง(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- ผูรับผิดชอบโครงการเปนเจาหนาที่พัสดุ และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ติดตอรานคาและตอรองราคาเอง
ทั้งหมดซึ่งอาจเกิดการทุจริตได
- พัสดุกลางของ อบต. ไมอบรมใหความรูดานการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
- เจาหนาที่พัสดุของกองมีภารกิจงานในหนาที่เปนจํานวนมากอาจทําใหงานดานพัสดุเกิดความผิดพลาดทํา
ใหทางราชการเกิดความเสียหายได
๑.๗ กิจกรรม ดานพัสดุการจัดซื้อจัดจาง(กองสวัสดิการสังคม)
- ผูรับผิดชอบโครงการเปนเจาหนาที่พัสดุ และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ติดตอรานคาและตอรองราคาเอง
ทั้งหมดซึ่งอาจเกิดการทุจริตได
- พัสดุกลางของ อบต. ไมอบรมใหความรูดานการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
- เจาหนาที่พัสดุของกองมีภารกิจงานในหนาที่เปนจํานวนมากอาจทําใหงานดานพัสดุเกิดความผิดพลาดทํา
ใหทางราชการเกิดความเสียหายได
(ลงชื่อ)
สมบูรณ แขดอน
ผูรายงาน
(นายสมบูรณ แขดอน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

