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ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
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               องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
อ าเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว 

  



 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
เรื่อง  รายงานการการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน 

(งวดวันที่ 1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561  -  วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563) 
------------------------------------------------------------------ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ได้จัดวางระบบควบคุม
ภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 5  ไปเมื่อวันที่  30 กันยายน  2550 นั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ได้ด าเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
(งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการ
ด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติ  ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหารและใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ ต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ   ณ  วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายนที  หวลประไพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

ค าน า 
ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544   อันมีผลท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล    
ทัพเสด็จซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ  ต้องจัดวางและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ได้ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ 
ฯ ข้อ 6  (งวดวันที่ 1 ตุลาคม  2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) เพ่ือใช้เป็นแนวทางควบคุมการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สามารถลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      
 
 

   
 (นายนที  หวลประไพ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคมุภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 

 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- แบบ ปค. 1 
- แบบ ปค. 4 
- แบบ ปค. 5 
- แบบ ปค. 6 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

แบบปค.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน   นายอ าเภอตาพระยา 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ เห็นว่าการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับ
ดูแลของนายอ าเภอตาพระยา 

                     กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับ
ความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงขออธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม  ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1 กิจกรรมด้านงานธุรการ ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน การสูญหายของเอกสาร 

                1.2 กิจกรรมด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน การส่ง
หนังสือแจ้งไปยังสมาชิก หนังสือไม่ถึงมือผู้รับโดยตรงท าให้เกิดปัญหาการรับรู้ข่าวสารล่าช้า 
                1.3 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงจากภายใน  เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้เรื่องการป้องกันสาธารณภัย คือ มีความรู้ที่ไม่พียงพอ เพราะมีหลักสูตรอบรมที่น้อย 
                1.4 สว่นกองคลัง ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในงานที่มีมาก แต่พนักงานมีน้อยท าให้
ประสิทธิภาพของงานไม่ดีเท่าที่ควร 
                1.5 ส่วนกองการศึกษา ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในคือ  ศูนย์เด็กและบุคลากรมีไม่
เพียงพอในการรองรับเด็กในแต่ละปี 
                1.6 สว่นกองช่าง ความเสี่ยงภายใน เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการควบคุมและตรวจรับงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1 จัดระบบการรับ – ส่งเอกสาร การจัดเก็บ ให้มีความรัดกุมมากข้ึน 
2.2 ก าชับเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือให้ถึงมือผู้รับและประสานทางโทรศัพท์ 
2.3 เพ่ิมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยส่งเข้าอบรมให้มากข้ึน 
2.4 จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงานที่มาก 
2.5 ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กและจัดจ้างผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอกับจ านวนเด็กเล็ก 

 

 
    

 (นายนที  หวลประไพ)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 

             วันที่  18 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ ปค.4 

 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2563 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1 กิจกรรมด้านงานธุรการ ความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายใน เอกสารบางอย่างสูญหาย จาก
การรับ  การส่ง การยืมเอกสาร 
    1.2 กิจกรรมด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ควรมี
ระบบการรับและส่งหนังสือไปยังสมาชิก ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
    1.3 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
ความเสี่ยงจากภายใน เรื่องบุคลากรมีความรู้ไม่เพียงพอ
ในการท างานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.4 ส่วนกองคลัง ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายใน
ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในงานที่มีมากข้ึน 
    1.5 ส่วนกองการศึกษา ความเสี่ยงสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ อาคารสถานที่และบุคลากรยังไม่มีเพียงพอ
ในการให้บริการแก่เด็ก 
    1.6 ส่วนกองช่าง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

2.  การประเมินความเสี่ยง  
    2.1 ด้านงานธุรการ  มีความเสี่ยงที่หนังสือจะสูญ
หายเพิ่มข้ึน ถ้าไม่มีระบบที่รัดกุม 
    2.2การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสมาชิก ผู้น าหมู่บ้าน 
ผู้บริหาร มีความล่าช้า 
    2.3 ยังไม่เข้าใจงานป้องกันอย่างแท้จริง 
    2.4 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการคลังมีความบกพร่อง 
    2.5 อาคารสถานที่และบุคลากรไม่พร้อมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพชีวิตของเด็กอาจไม่
ดีเท่าท่ีควร 
    2.6 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการควบคุมงาน
ตรวจรับงานที่มมีาก ท าให้ประสิทธิภาพในการตรวจรับ
งานลดลง 

 
 

มีการควบคุมที่เพียงพอ   และหน่วยงานได้วางแผนการ
ปรับปรุง แก้ไขปัญหาอย่างรัดกุม โดยจะก าหนดให้มี
การประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทัพเสด็จ  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงาน
น าเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  เพื่อก าหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้การควบคุมมี
ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ 
 
 
 
 



 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 ทบทวนความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสาร การ
รับ  การส่งหนังสือราชการให้เป็นระบบมากข้ึน 
    3.2 มีระบบยืนยันการรับและส่งหนังสือว่าถึงมือ
สมาชิก ผู้น า และผู้บริหารแล้ว 
    3.3 ท าความเข้าใจกับบุคลากรให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
งานป้องกันถึงความจ าเป็น ความรับผิดชอบในงาน
เพ่ือให้การท างานเป็นระบบมากข้ึน 
3.4 จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพยีงพอโดยสรรหาเจ้าหน้าที่
พัสดุ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหรือพนักงานจ้าง
เพ่ือให้เพียงพอแก่ปริมาณงานที่มาก 
    3.5 จัดการก่อสร้างอาคารสถานที่ให้เพียงพอในการ
บริการแก่เด็กเล็ก และจ้างผู้ดูแลเด็กให้เหมาะสมกับ
จ านวนเด็ก 
    3.6 จัดหาเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งนายช่างโยธาและ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา มาปฏิบัตงิานเพ่ือลดความบกพร่อง 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 จัดท าเอกสารการยืม การรับและการส่งเพ่ือใช้เป็น
หลักฐานยืนยันว่ามีการยืม การส่ง และการรับเอกสาร
เมื่อใด แล้วแจ้งเวียนให้ทุกส่วนทราบ 
    4.2 ควรแจ้งสมาชิก ผู้บริหารและผู้น าหมู่บ้านถึง
วิธีการส่งหนังสือแบบถึงตัวและการแจ้งทางโทรศัพท์ 
 4.3 ให้ทุกกองแจ้งปัญหาที่เกิด เพ่ือจะได้ประสานการ
ท างานร่วมกันให้เป็นระบบ 
5.  การติดตามประเมินผล 
    5.1 ติดตามประเมินผลตามระเบียบคณะกรรมการ
การตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
    5.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง 

ผลการประเมินโดยรวม 
 มีการควบคุมที่เพียงพอและหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมโดยจะก าหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จโดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอ
ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือก าหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคล้องกับความ
เสี่ยง  ซึ่งจะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ 
 
 

 (นายนที  หวลประไพ)    
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 

                    วันที่  18  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 



 

แบบปค.5 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ (1) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน  พ.ศ. 2563 (2) 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 
 
 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 
 

(8) 
การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

 

 
 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
1.เพ่ือควบคุมการรับ การส่ง
และการยืมเอกสารให้ เป็น
ระบบ 
 
 
 
 
 
2.เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
การรับรู้ และ เข้ าถึ งข้ อมู ล
ข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 
 

1.บุคลากรมีการ
ควบคุมการส่ง 
การรับ และการ
ยืมเอกสารไม่
เพียงพอ 
 

 
1. ยังไม่เข้าใจใน
ร ะ บ บ ก า ร ส่ ง
ห นั ง สื อ ไ ป ยั ง
สมาชิก ผู้บริหาร 
และผู้น าหมู่บ้าน 
 
 
 

1. ให้เจ้าหน้าที่ทุกกอง
เข้าใจในระบบการรับ การ
ส่ง หนังสือเพ่ือเป็นไป
ในทางเดียวกัน 
 
 

 
1.ให้เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ท าความเข้าใจในเรื่องการ
ส่งเอกสารต่างๆ ไปยังผู้ที่รับ
หนังสือราชการ 
 
 

มีการติดตามประเมินผล
พบว่า 
1.เจ้าหน้าท่ีมีเข้าใจ
ระบบงาน ท าให้การรับ 
การส่ง มีความเป็นระบบ
มากขึ้น 
 
 
1.เจ้าหน้าที่มีความ
เข้าใจในการส่งเอกสาร
มากขึ้น 
 
 
 

 
1. ปริมาณเอกสารที่
มีมากขึ้นในทุกๆ วัน 
อาจจะเป็นปัญหาใน
เรื่องการรับ หนังสือ
ราชการ  
 
1. ปัญหาในการส่ง
หนังสือราชการไม่ถึง
มือผู้รับ ท าให้สูญ
หาย 
 
 
 

 
1. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไป
อบรมเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับ
งานธุรการและงานสารบรรณ 

 
 

 
1.ก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบการส่งหนังสือ
อย่างเคร่งครัด 
 
 

 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 
 
 
 
 
 
 



 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการ        

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/    

วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 
 
 
 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 
 
 

(8) 
การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

 

 
 
 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
3 . เ พ่ื อ ใ ห้ มี อ า ค า ร  แ ล ะ
บุคลากรที่เพียงพอให้บริการ
แก่เด็กเล็กที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่
ละป ี

 
 
 
4.เ พ่ือสรรหาเจ้าหน้าที่ ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
กองช่าง 
 
5.เ พ่ือสรรหาเจ้าหน้าที่ ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
กองคลัง 

1.การพัฒนาของ
เด็กอาจมีปัญหา 
เพราะขาดอาคาร
สถานที่และ
บุคลากรที่จะ
รองรับเด็กเล็ก 
 
1.พนักงานที่ ไม่
เพียงพออาจส่งผล
ต่อการตรวจรับ
งาน 
1.พนักงานน้อย
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร
ท างานในกองคลัง 

1. จัดสร้างอาคารและสรร
หาผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอแก่
การรองรับเด็กเล็ก 
 
 
 
 
1.สรรหาเจ้าหน้าที่ให้
เพียงพอ 
 
 
1.สรรหาเจ้าหน้าที่ให้
เพียงพอ 
 

มีการติดตามประเมินผล
พบว่า 
1.อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้าง 
และได้สรรหาผู้ดูแลเด็ก 
แล้ว 

1.ได้ด าเนินการสรรหา
เจ้าหน้าที่แล้ว รอมติ ก.
อบต. 
 
1.ได้ด าเนินการสรรหา
เจ้าหน้าที่แล้ว รอมติ ก.
อบต. 
 

 
 
1. รองบประมาณ
เพ่ือมาด าเนินการ
ก่อสร้าง 
 
 
1.ปริมาณงานที่มาก 
ท าให้การตรวจรับ
งานเกิดความเสี่ยง 
 
1.ลักษณะงานที่
ละเอียดและซับซ้อน 
ท าให้เกิดความเสี่ยง
มาก 

 
 
1.เร่งจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
มาด าเนินการก่อสร้างอาคาร
เพ่ือให้เพียงพอในการบริการ
แก่เด็กเล็ก 

1.ด าเนินการสรรหานายช่าง
โยธาและผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 
 
1.ด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่
พัสดุและเจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 

 

 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 

 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 

 

 
  (นายนที  หวลประไพ)    

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
                                                                                                                         วันท่ี 18  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



 

แบบ ปค.6 
 

 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
เรียน   นายอ าเภอตาพระยา 
 

  ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ  ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยาน พ.ศ. 2563ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายใน เห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 
 
 
 

    (นางสาวสุภาพร  จิตรสูงเนิน) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
    วันที่  20  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 



 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง
ดังกล่าว จึงขอรายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม  ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง 
1.1 กิจกรรมด้านงานธุรการ ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน การสูญหายของ

เอกสารรับ 
เอกสารส่ง  

 1.2 กิจกรรมด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
ภายใน 

การส่งหนังสือไปยังสมาชิก ผู้บริหาร และผู้น าหมู่บ้าน ไม่ถึงมือผู้รับหรือถึง
ล่าช้า 

1.2 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงจากภายใน บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในงานป้องกันไม่เพียงพอ 

                1.4 สว่นกองคลัง ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่ 

 เพ่ิมมากข้ึน 
 1.5 สว่นกองการศึกษา ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายใน คือ อาคารสถานที่และ
บุคลากรไม่เพียงพอใน   
       การดูแลเด็กเล็ก 

                1.6 สว่นกองช่าง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการควบคุมงาน และตรวจรับงาน 
 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                                 2.1 ท าความเข้าใจในทุกกอง ให้เข้าใจในเรื่องการรับ การส่ง เอกสารให้เป็นระบบ 

  2.2 มีการตรวจสอบผลส าเร็จของการส่งหนังสือไปยังสมาชิก ผู้บริหาร และผู้น า
หมู่บ้าน เอกสาร ครบถ้วน 
  2.3 ท าความเข้าใจในระบบงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย และส่งบุคลากร

เข้าร่วมอบรมเพ่ือ 
                                       เพ่ิมความรู้และความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

  2.4 จัดหาเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเพ่ือลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 

            โดยตรงหรือสรรหาพนักงานจ้างมาช่วยงานเพื่อแบ่งเบาภาระงานกองคลัง 
  2.5 ก่อสร้างอาคาร สถานที่และสรรหาบุคลากรให้เพียงพอแก่การรองรับเด็กเล็ก
ที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
  2.6 จัดหาเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งนายช่างโยธาและผู้ช่วยนายช่างโยธาเพ่ือลดความ
บกพร่องในการ     
        ปฏิบัติงาน 

 


