
                                                     ปค.๔

 องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน

     กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง  อําเภอคลอง         กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง  ได้ทําการ  

หาด  จังหวัดสระแก้ว  แบ่งโครงการและการปฏิบัติงานดังนี้ วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามภารกิจงาน  ตาม

     1.) งานก่อสร้าง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

     2.) งานออกแบบและควบคุมอาคาร ปฏิบัติการภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

     3.) งานประสานสาธารณูปโภค         สรุป

1.1 ผู้บริหารได้มอบหมายอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ         งานด้านสาธารณูปโภค

ตามความเหมาะสมและจําเป็นแก่บุคลากร  เพื่อให้การปฏิบัติงาน         -  ด้านของประปา มีการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  

เป้นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  สอดคล้องกับ เพิ่มข้ึน ทําให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําในช่วงหน้าแล้ง

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยเฉพาะในด้านโครงสร้าง         -  ด้านถนน  มีการก่อกสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 

พื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค ในด้านระบบน้ําประปา ถนน ท้ังถนน คศล และถนนลูกรัง ให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างปลอด

และไฟฟ้าส่องสว่าง ท่ียังไม่สามารถครอบคุมทุกพื้นพี ่ทุกเส้นทาง ภัย ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร

1.2  ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิด

ทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน  โดยให้ความสําคัญกับความ

ซ่ือสัตย ์ จริยธรรมและความโปร่งใส่ในการดําเนินงาน  

1.3  มีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล

มีการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนต่อการปฏิบัติท่ีถูกต้องและท่ี

ไม่ถูกต้องรวมท้ังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

1.4  บุคคลากรเข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าท่ี รวมท้ังมีความรู้

ความสามารถและทักษะในการปฏบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย

ผลการประเมินโดยรวม

              สภาพแวดล้อมในการควบคุมภายในของ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วน

ทําให้การควบคุมภายในเกิดประสิทธิผล

ลายมือช่ือ.............................................................

                (นางบุญถม  ยางสา)

ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

      วันท่ี  ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



                                                     ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๒.ประเมินความเส่ียง

          2.1  มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน           2.1  กองช่าง  มีการประเมินความเส่ียงโดยนําระบบ

สอดคล้องและเช่ือมโยงกัน  ในการท่ีจะทํางานให้สําเร็จด้วย การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเป็นสากลมาใช้อย่างเป็นระบบ  

งบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไว้อย่างเหมาะสม           2.2  กองช่าง  สามารถกําหนดแนวทางการป้องกัน

         2.2  ผู้บริหารมีการรบุความเสียงท้ังปัจจัยภายนอก ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ  ท่ีเปล่ียนแปลงไป

และปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ จากเครื่องมือท่ีนํามมาใช้

ผลการประเมินโดยรวม

             กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองในภาพรวม ของการประเมินความเส่ียง ได้พบว่า ประชาชนยังไม่เข้าใจใน

ด้านการดําเนินงาน เนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจท่ีชัดเจน เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อจํากัดในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทําให้

ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรและประชาชนเพิ่มข้ึนและวิเคราะห์ประเมินผลงานคราวต่อไป

ลายมือช่ือ.............................................................

                (นางบุญถม  ยางสา)



ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

     วันท่ี  ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                     ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๓. กิจกรรมการควบคุม

         3.1   การพัฒนาบุคลากรโดยจัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่าย          -  ในภาพรวมของกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมพียงพอ

เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีในส่วน และสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร มีความเส่ียงตามสมควร

กองช่าง ไปสัมนาศึกษาอบรมเพิ่มเติมหาความรู้จากหน่วยงาน โดยกิจกรรมได้ควบคุมได้แค่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  

ของรัฐท่ีจัดข้ึน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันโลกทันเหตุกาณ์ ผู้บริหารและหัวหน้างานกํากับดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

         3.2  งานในด้านสาธารณูปโภค  มีความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่างๆ เช่นกรมโยธา  กรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้า  

ส่วนภูมิภาค  นพค.12.สนภ.1นทพ. และหน่วยงานอ่ืนท่ีมีผู้

เช้ียวชาญ ด้านการออกแบบโครงสร้าง

          3.3  รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการแต่ละ

โครงการตามงบประมาณประจําปี

          3.4  จัดหน่วยเคล่ือนท่ีให้ความเข้าใจในภาคประชาชน

ผลการประเมินโดยรวม

           ในภาพรวมของกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมพียงพอ  และสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร มีความเส่ียงตามสมควร

โดยกิจกรรมได้ควบคุมได้แค่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารและหัวหน้างานกํากับดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ลายมือช่ือ.............................................................

                (นางบุญถม  ยางสา)

ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

     วันท่ี  ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



                                                     ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร

          4.1  มีระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน          ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารมีความเหมาะสม

เหมาะสมกับความต้องการของผู้และมีการส่ือสารไปยังฝ่ายบริหาร  มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้ควบคุมระหว่างสํานัก/

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง กอง  สมาชิก อบต. ผู้นําชุมชน และประชาชน รวมท้ังการจัดหา

          4.2  สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วย รูปแบบการส่ือสารท่ีชัดเจนและทันเวลา  สะดวกต่อผู้ใช้  ผ่าน

ในการหาข้อมูลประกอบใช้ในการการคํานวณราคากลาง ระบบเครื่อข่ายท้ังภายในและภายนององค์กร

ท้ังทางกระทรวงพาณิชย์  พาณิชย์จังหวัด ท้องตลาด และหน่วย

งานใกล้เคียง

ลายมือช่ือ.............................................................

                (นางบุญถม  ยางสา)

ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

       วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู่ การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอ่ืนๆที่สําคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์

(๑)งานออกแบบและควบคุมการ

ก่อสร้าง

 - เพ่ือให้การสํารวจการออกแบบการ  - มีการกําหนดวัตถุ  - ผู้บริหารได้มอบหมายอํานาจ   - พบว่า  ความเส่ียงจากการ  - มีการกําหนดวัตถุ ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่และ ๓๐กย.๒๕๖๓

เขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ การ ประสงค์และเป้าหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบตาม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน ประสงค์และเป้าหมาย คณะกรรมการกําหนด กองช่าง/

ประมาณราคากลางการควบคุมการ ที่ชัดเจนสอดคล้อง ความเหมาะสมและจําเป็นแก่ ระบบสาธารณูปโภค ที่ชัดเจนสอดคล้อง ราคากลางเข้ารับการ ผู้อํานวยการกองช่าง

ก่อสร้างถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตาม และเชื่อมโยงกันในการ บุคลากรมีการบริหารจัดการที่ สาธารณูปการ และงานอ่ืนที่ และเชื่อมโยงกันใน อบรม

ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. ที่จะทํางานให้สําเร็จ สอดคล้องกับหลัก เก่ียวข้องกับประชาชนซ่ึงมี การที่จะทํางานให้ ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่

และหนังสือส่ังการต่างๆ ด้วยงบประมาณที่ ธรรมมาภิบาล อัตราการย้ายตัวกลับถ่ินฐาน สําเร็จด้วยงบประมาณ และคณะกรรมการ

กําหนดอย่างเหมาะสม ที่เพ่ิมข้ึน ที่กําหนดอย่าง กําหนดราคากลางเพ่ือ

เหมาะสม แลกเปล่ียนความรู้ใน

การกําหนดราคากลาง

ระดับที่ยอมรับได้ ภายในหน่วยงาน

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

                       (นางบุญถม  ยางสา)

    ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

           วันที่  ๒๐  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒


