
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    สภาพแวดล้อมภายในส านักปลัด  ได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม
จากภารกิจงานประจ าตามค าสั่ งแบ่งงาน  และ
ประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุม  ดังนี้ 
     ๑. งานบริหารทั่วไป  ๒. งานนโยบายและแผน 
     ๓. งานกฎหมายและคดี  ๔. งานบริหารงาน
บุคคล 
     ๕. งานพัฒนาชุมชน  ๖. งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
     ๗. งานธุรการ 
     ประสิทธิภาพของบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อ
ต าแหน่งหน้าที่และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งมี
ความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ     
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ๑. งานบริหารงานทั่วไป 
     - หน่วยงานต่างๆ ที่จะขอรับเงินอุดหนุนส่ง
โครงการล่าช้า 
     ๒. งานนโยบายและแผน 
     - มีการจัดท าโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
มากกว่าโครงการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ซึ่งโครงการที่เสนอ
ขอมีงบประมาณเป็นจ านวนมากไม่ เพี ยงพอกับ
งบประมาณรายจ่ายของ อบต.  ที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด
ท าให้งานแผนพัฒนาสี่ปีไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่จะ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ท้ังหมด 
 
 

 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมของส านักปลัดใน
ภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตามด้วยในปัจจุบันอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนมีมากขึ้น  ท าให้การท างาน
มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา  ส านักปลัด
จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการท างานให้มี
ความสัมพันธ์และรองรับภารกิจถ่ายโอนที่เพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับงานและระเบียบกฎหมายใหม่ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     การด าเนินงานของส านักปลัดในงานต่างๆ  ยังคง
พบจุดอ่อนในเรื่องของการไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/กฎหมาย เท่าท่ีควร 

/ในการท า... 

  แบบ ปค.๔ 



-๒- 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     - ในการท าประชาคมหมู่บ้าน  ประชาชนให้
ความส าคัญน้อยมากท าให้การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ผลเท่าที่ควร  และปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในภาพรวมไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างเต็มที่  เนื่องจากปัญหาในพ้ืนที่ยังไม่ได้มาจาก
ประชาชนทุกคนในพื้นท่ี 
     ๓. งานกฎหมายและคด ี
     - การติดตามเร่งรัดหนี้สินไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 
     ๔. งานบริหารงานบุคคล 
     - ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลได้
เต็มตามกรอบอัตราก าลัง 
     ๕. งานพัฒนาชุมชน 
     - ไม่มีการแจ้งการเสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
ต่อนายทะเบียน (บางหมู่บ้าน) 
     - ไม่มีการแจ้งย้ายภูมิล าเนาของผู้รับเบี้ยยังชีพ 
     ๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่สามารถท าได้
ทันท่วงทีเนื่องจากบุคลากร  เครื่องมืออุปกรณ์มี      
ไม่เพียงพอ 
     - กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านสวัสดิการ อปพร. ค่าตอบแทน 
     ๗. งานธุรการ 
     - ขั้นตอนการสั่งการของผู้บริหารล่าช้า   กรณี
หนังสือมีชั้นความเร็ว  จึงท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ     
ไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นได้ทันตามที่ก าหนด 
     - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ส่งหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
แจ้งล่าช้าท าให้เกิดการเสียหายต่อทางราชการ  เหตุ
เนื่องจากไม่มีการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งธุรการด้วยกันเอง 
 
  
 
 

 
 



-๓- 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ส านักปลัดได้ก าหนดกิจกรรมควบคุมไว้ ดังนี้ 
     ๑. ให้หัวหน้าส านักปลัดและปลัด อบต. ติดตาม
การปฏิบัติงานของแต่ละงานอย่างสม่ าเสมอ 
     ๒. จัดให้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน
เป็นรายเดือน 
     ๓. ส่งเสริมให้แต่ละงานเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     - น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและ
ปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยในการติดตามข้อมูล  ข่าวสาร 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ 
     - มีการประชุมบุคลากรในส านักปลัด 
     - มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภู  เกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย 
และเรื่องแจ้งให้ทราบ  เดือนละ ๑ ครั้ง 
     - ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์เฉพาะภายนอก 
๕. การติดตามประเมินผล 
     ให้หัวหน้าส านักปลัดและปลัด อบต. ติดตามการ
ด าเนินงานของแต่ละงาน  และใช้แบบสอบถามการ
สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ เป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล  เมื่อด าเนิน
โครงการหรือปฏิบัติงานเสร็จสิ้น  โดยรายงานให้
ผู้ บั ง คั บบัญช า รั บทร าบ   พร้ อม เ สนอปัญหา         
แนวทางแก้ไขปรับปรุงเพ่ือใช้ประกอบการท างาน 
โครงการ  และวางระบบควบคุมภายในปีต่อๆ ไป  
 
 
 

     ในภาพรวมมีภารกิจการควบคุมที่ เหมาะสม
เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ป ก ติ โ ด ย ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 
     ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
กล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมระหว่างภายในและภายนอกส านักปลัด 
 
 
 
 
 
    
     มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  โดยผู้บริหารมีการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน        
มีการจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารเพ่ือมีค าสั่งแก้ไข
ปรับปรุง 

 

 

 

 



-๔- 

ผลการประเมินโดยรวม 

     ผลการประเมินโดยรวมพบว่า  ส านักปลัดมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ  มีการวาง
แผนการปรับปรุงความเสี่ยงในทุกงาน  มีการควบคุมเพียงพอและให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอ
ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพ่ือก าหนดการควบคุมที่คลอบคลุมและสอดคล้องกับ
ความเสี่ยง 

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

                             (นายอ ามร  เทพก าเนิด) 
 ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

      วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 


