
แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน   นายอําเภอเขายอย

องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง   ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน    สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

๓๐   กันยายน  ๒๕๖๔  ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนด   ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไมใชการเงิน  ที่เชื่อถือได  ทันเวลา  และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง เห็นวา   การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตาม

อยางตอเนื่อง   และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑    

ภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

กรณีมีความเสี่ยงสําคัญ    และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยงดังกลาวในปงบประมาณ/ปปฏิทินถัดไป

 ใหอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือ ปปฏิทินถัดไป สรุปไดดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

      ตามรายละเอียดแนบ  ๑

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

     ตามรายละเอียดแนบ ๒



แบบ ปค.๔

องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

ณ   วันที่  ๓๐   เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป

๑.สภาพแวดลอมการควบคุม

หนวยงานไดสรางบรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อแสดงให สภาพแวดลอมการควบคุมของหนวยงานในภาพรวมมีความเหมาะสม โดยมี

เห็นถึง บรรยากาศของการควบคุมภายในดังนี้

๑.๑ การยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๑  มีการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๒ ผูกํากับดูแลแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจากฝายบริหารและ ๑.๒ การบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได   มีการสอบทานการบริหารของ

และมีหนาที่กํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน ฝายบริหารและมีการประเมินและติดตามกํากับดูแลใหการพัฒนาปรับปรุง

รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การควบคุมภายในเปนประจําทุกป

๑.๓ จัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่ ๑.๓ มีโครงสราง สายการบังคับบัญชา การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน ที่ชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับดูแล ขอบังคับที่เกี่ยวของ

๑.๔ แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสรางแรงจูงใจพัฒนาและรักษา ๑.๔ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน   เผยแพรหลักเกณฑหรือ

บุคลากรที่มีความรูความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ขอกําหนดใหทราบทั่วกัน มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมและสับเปลี่ยน

ของหนวยงาน หมุนเวียนการปฏิบัติงานใหเกิดการเรียนรูในงานตาง ๆ

๑.๕  กําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ ๑.๕  มีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและถายทอดตัวชี้วัดทั้งในระดับผูบริหารและ

งานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน ผูปฏิบัติงาน

๒. การประเมินความเสี่ยง

หนวยงานมีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกร ที่ชัดเจนในรูปของ ๑.  ผูบริหารกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงและกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

พันธกิจ(Mission) และประเด็นยุทธศาสตรโดยรวม เผยแพรใหบุคลากร ตามความเหมาะสม โดยใหกลุมงานฯ พิจารณาปจจัยแวดลอม และประสบการณ

ทุกคนทราบและเขาใจ มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมและ ในการปฏิบัติงานที่ผานมาของเจาหนาที่ในหนวยงาน

ระบุความเสี่ยงครอบคลุมกิจกรรมที่สําคัญ วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจ ๒. มีการกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม โดยเจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมในการ

เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกลุมงานฯ ระบุกิจกรรมและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน

รวมทั้งกําหนดวิธีในการควบคุมความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ไดอาศัยประสบการณในอดีตที่ผานมาทําการวิเคราะหถึงสาเหตุของความเสี่ยง

และกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ที่อาจเกิดขึ้น และกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง การจัดลําดับ

ความสําคัญและวิเคราะหความเสี่ยง การกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับ

ความเสี่ยง วิธีการที่ใชในการระบุความเสี่ยงและกําหนดแนวทางแกไขตามลําดับ

กอนหลังดวย

๓. กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมการควบคุมกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและผลการประเมิน มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และผลการประเมิน

ความเสี่ยง มีการสื่อสารใหบุคลากรทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ ความเสี่ยง เจาหนาที่ทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงค พรอมทั้งรวมกันออกแบบ

กิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไว มีการสอบทานโดยผูบริหารแตละ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุม อยางไรก็ตามเจาหนาที่ยังไมได

ระดับ และแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญใหแตละบุคคลเพื่อ ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดอยางเครงครัด และมีกิจกรรมการควบคุม

ปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม บางเรื่องยังกําหนดไมเหมาะสม ซึ่งไดปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมไวใน

ถูกตอง มีการมอบหมายงานและพัฒนาความรู ทักษะ รวมทั้งกําหนด รายงานแลว นอกจากนี้ผูบริหารมีการติดตามประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ และมีการ

แนวทาง การปฏิบัติงานและมีมาตรการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตาม มอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน ใหทุกคนทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้ง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีการฝกอบรม พัฒนาความรู ทักษะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ



- ๒ -

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

กําหนดใหมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชสําหรับการ ๑. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชสําหรับการเชื่อมโยงและบริหารขอมูล

บริหารและตัดสินใจของผูบริหาร มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ ไดอยางเปนระบบและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน มีระบบสารสนเทศ

การปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน ไวอยางเปนระบบ เพื่อการปฏิบัติงาน ในการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน การรายงาน และการ

ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน พรอมดวยระบบการติดตอสื่อสาร ติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรในหนวยงาน  ที่หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ทั้งภายในและภายนอกอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทันกาล มีการสื่อสาร ๒. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ใหบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจบทบาท ปญหา จุดออนของการ ที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกันภายในหนวยงาน และหนวยงานภายนอกไดสะดวก

ควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางแกไข จัดใหมีชองทางใหบุคลากร มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงระบบที่เชื่อถือได บุคลากรมีความรู

ในหนวยงาน และบุคคลภายนอกสามารถเสนอขอคิดเห็นหรือขอ ความสามารถในการใชงานระบบสารสนเทศไดระดับหนึ่ง พอที่จะสนับสนุนให

เสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของกลุมงานฯ ได บรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานของกลุมงานฯ และองคกรได

๕. กิจกรรมติดตามผล

กําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เพื่อเปรียบเทียบ ๑. มีการติดตามการปฏิบัติงาน โดยใหผูปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ

แผนและผลการดําเนินงานนําเสนอใหผูบริหารทราบ มีการติดตาม หัวหนากลุมงานฯ และหัวหนาหนวยงาน  สรุปผลการดําเนินงานเสนอหัวหนา

ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และ หนวยงานเปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป

ประเมินผลการบรรลุตามวัตถุประสงคของกลุมงานฯ ในลักษณะการ ๒. หัวหนากลุมงานฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมงานฯ ทุก 

ประเมินการควบคุมดวยตนเอง และการประเมินการควบคุมอยางเปน ๖  เดือน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ปละ  ๒ ครั้ง

อิสระอยางนอยปละ ๒ ครั้ง พรอมการรายงานผลการประเมินตอ ๓. มีการประเมินผลจากการตรวจสอบติดตามของผูประเมินที่เปนอิสระ (จากตนสังกัด)

หัวหนาหนวยงานทราบ เพื่อปฏิบัติ หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให เพื่อติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน   พรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ

สอดคลองและบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงาน รวมทั้งการ ตอหัวหนาหนวยงาน

ประเมินระบบควบคุมภายในของหนวยงาน ใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมในปจจุบัน

ผลการประเมินโดยรวม

องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง  มีโครงสรางการควบคุมภายในเปนไปหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักปฏิบัติการควบคุมการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

อยางไรก็ตาม   มีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในที่เหมาะสมไวแลว

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564



แบบ ปค ๕

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุมงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ : ภารกิจดานอื่นๆ

กิจกรรม

๑.การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.

เจาพนักงานปองกันและบรร

เทาเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติง

านโดยตรงยังไมชํานาญ

๒.

ครุภัณฑยานพาหนะวัสดุอุป

กรณ เครื่องใชในงานปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยมีไมเ

พียงพอตอการใชงาน

๑.

มีการจัดทําคําสั่งแบงงานมอบหมาย

หนาที่การปฏิบัติงาน

๒.

มีการออกคําสั่งจัดชุดปฏิบัติการเวรเ

ตรียมความพรอมเผชิญเหตุสาธารณ

ภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง

การควบคุมที่มีอยูสามารถบรรลุวัตถุ 

ประสงคของการควบคุม

๑.

เจาพนักงานปองกันและบร

รเทาเทาสาธารณภัยที่ปฏิบั

ติงานโดยตรงยังไมชํานาญ

๒.

ครุภัณฑยานพาหนะวัสดุอุ

ปกรณ 

เครื่องใชในงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยมีไมเพี

ยงพอตอการใชงาน

๑.แตงตั้งหัวหนาสํานัก 

งานปลัดปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานปองกั

นและบรรเทาสาธารณภัย

๒.จัดตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาบํารุง 

รักษา และจัด 

ซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในงานปองกันและบ

รรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอตอความต

องการ

สํานักปลัด

อบต.หวยโรง

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา 

สารณภัยเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภา

พในการใหบริการแกประชาชนในเขตตําบลหวยโรง



แบบ ปค ๕

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุมงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ

กิจกรรม

๒.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

๑.

มีเยาวชนและประชาชนติดย

าเสพติดซึ่งอาจเกิดการระบา

ดของยาเสพติดในกลุมเด็กแ

ละเยาวชนในพื้นที่ 

๒.

เกิดจากความคึกคะนองของเ

ยาวชนพฤติกรรมเรียนแบบ

ตามสื่อตางๆ

รณรงคประชาสัมพันธใหความรูเกี่ย

วกับโทษของยาเสพติด

สงเสริมกิจกรรมตานยาเสพติด เกิดจากความคึกคะนอง 

อยากลองอยากรูของเยาวช

นพฤติกรรมเรียนแบบตาม

สื่อตางๆ

ใหผูนําชุมชนมีสวนรวมสอดสองดูแล 

แจงเบาะแส เกี่ยวกับยาเสพติด

สํานักปลัด อบต.

หวยโรง 

และทุกสวนราชการ

วัตถุประสงค : 

เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และ

ฟนฟูผูติดยาเสพติดใหหายจากการติดยาและมีความเ

ปนอยูที่ดีขึ้น และเพื่อตอบ สนองนโยบายของรัฐบาล



แบบ ปค ๕

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุมงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : จัดใหมีและรักษาทางระบายนํ้า 

และรักษาความสะอาดของถนนทางนํ้าทางเดิน 

และที่สาธารณะ รวมทั้ง 

การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กิจกรรม

๓.

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการปองกันและแกไขป

ญหาการเกิดวาตภัย และอุทกภัย

๑.

ในฤดูฝนเกิดฝนตกชุดตลอด

ทั้งปทําใหนํ้าทวมขังนาขาวไ

ดรับความเสียหายบางสวน

๒.

เมื่อเกิดฝนตกหนักหรือมีการ

ระบายนํ้าจากพื้นที่ใกล 

เคียงทําใหนํ้าทวมขัง

๑.

มีการประชาสัมพันธในเรื่องของภัยธ

รรมชาติ

๒.

มีการชวยเหลือปญหาที่เกิดจากภัยธ

รรมชาติ

ความสามารถในการชวยเหลือประชาชนเ

มื่อเกิดสาธารณภัย

ในฤดูฝนเกิดฝนตกชุดตลอ

ดทั้งปทําใหนํ้าทวมขังนาขา

วไดรับความเสียหายบางสว

น

๑.จัดทําประชาสัมพันธ 

ใหความรูเกี่ยวกับสาเหตุ 

และผลกระทบจากวาตภัย และอุทกภัย

๒.

จัดตั้งอาสาสมัครเครือขายเตือนภัยในห

มูบาน

๓.

ปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

สํานักปลัด

กองชาง

วัตถุประสงค : เพื่อใหแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยและภัยธรรมชาติและภัยตางๆ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



แบบ ปค ๕

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุมงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : ภารกิจดานอื่นๆ

กิจกรรม

๔.การพัฒนาและจัดเก็บรายได

๑.

ยังไมสามารถนําระบบแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินม

าใชได 

เนื่องจากเจาหนาที่ยังขาดคว

ามเขาใจในระบบการใชงาน

๒.

การจัดทําแผนที่ภาษีและทะ

เบียนทรัพยสินยังไมเปนปจจุ

บัน

๑.

การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนท

รัพยสิน

๒.

สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขาอบรมเพื่

อเพิ่มศักยภาพการทํางานใหเปนไปต

ามเปาหมาย

๓.

จัดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

๔.

การออกพื้นที่เปนการใหบริการแกป

ระชาชนผูเสียภาษี 

และเปดโอกาสสรางความสรางใจอัน

ดีกับประชาชนผูเสียภาษี

๑.

มีการมอบหมายงานจากผูบริหารในการคว

บคุม ดูแลเรื่องระเบียบฯ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

๒.เจาหนาที่ขาดความรู 

ความเขาใจในระบบแผนที่ภาษีและทะเบีย

นทรัพยสิน 

จึงยังไมไดนํามาใชประโยชนในการทํางาน

๓.

เจาหนาที่ออกใหบริการจัดเก็บภาษีนอกส

ถานที่

๑.

ยังไมสามารถนําระบบแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ

นมาใชได 

เนื่องจากเจาหนาที่ยังขาดค

วามเขาใจในระบบการใชงา

น

๒.

การจัดทําแผนที่ภาษีและท

ะเบียนทรัพยสินยังไมเปนป

จจุบัน

๑.

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนระบบมากยิ่ง

ขึ้น

๒.

จัดหาบุคลากรในการดําเนินงานดานกา

รจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

๓.

สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ

งานในหนาที่ตามที่หนวยงานตางๆจัด

กองคลัง

กองชาง

สํานักปลัด

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล

มีประสิทธิภาพถูกตองสามารถจัดเก็บรายไดใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ



แบบ ปค ๕

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุมงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : ภารกิจดานอื่นๆ

กิจกรรม

๕.กระบวนการจัดหาพัสดุ

๑.

การไมปฏิบัติตามขอระเบียบ

ขอกฎหมายที่เกี่ยวของทุกขั้

นตอนทําใหเกิดความผิดพลา

ดและเกิดความเสียหายตอห

นวยงาน

๒.

ปญหาการรองเรียนผูมีสวนไ

ดสวนเสีย

๓.การมีผลประโยชนทับซอน

๔.

เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติง

าน เชน 

เครื่องสแกนสัญญาณ 

อินเตอรเน็ต 

เครื่องคอมพิวเตอรที่ลาสมัย

๕.

การแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่

พัสดุ และเจาหนาที่พัสดุ 

ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัด

ซื้อจัดจางหรือการบริหารพัส

ดุมาเปนคณะกรรมการจัดซื้

อหรือจัดจาง

๑.ศึกษาระเบียบ กฎกระทรวง 

หนังสือสั่งการเกี่ยวกับวิธี/ขั้นตอนกร

ะบวนการจัดการพัสดุที่มีการแกไขเ

พิ่มเติม

๒.

การลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบ

บ e-GP ใหเปนปจจุบัน 

๓.

กําชับเจาหนาที่ประกาศเผยแพรขอ

มูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอยางเป

ดเผยตอสาธารณชนลงเว็บไซตของห

นวยงานกรมบัญชีกลาง 

หรือชองทางอื่น

๔.

การสรางเครือขายเพื่อเชื่อมโยงการ

ติดตอสื่อสารกับหนวยงานของรัฐ 

เพื่อติดตอสอบถามขอปฏิบัติใหมีคว

ามชัดเจน

๑.

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิ

ธีการตามระเบียบกฎกระทรวง 

และหนังสือสั่งการ

๒.ประชุมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจง 

แนะนําแนวทางปฏิบัติ 

และใหมีสวนรวมในการพัฒนา 

และปรับปรุงนโยบาย

๓.ไมมีขอรองเรียนจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

และมีการแขงขันในการยื่นเสนอราคาหลา

กหลาย

๑.

การไมปฏิบัติตามขอระเบีย

บขอกฎหมายที่เกี่ยวของทุ

กขั้นตอนทําใหเกิดความผิด

พลาดและเกิดความเสียหา

ยตอหนวยงาน

๒.

ปญหาการรองเรียนผูมีสวน

ไดสวนเสีย

๓.

การมีผลประโยชนทับซอน

๔.

เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบั

ติงาน เชน 

เครื่องสแกนสัญญาณอินเต

อรเน็ต 

เครื่องคอมพิวเตอรที่ลาสมั

ย

๕.

การแตงตั้งหัวหนาเจาหนา

ที่พัสดุ และเจาหนาที่พัสดุ 

ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจั

ดซื้อจัดจางหรือการบริหาร

พัสดุมาเปนคณะกรรมการ

จัดซื้อหรือจัดจาง

๑.

สงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมโครงกา

รที่เกี่ยวของกับระเบียบวาดวยการจัดซื้

อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.

ศ.๒๕๖๐ อยางสมํ่าเสมอ

๒.

นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบั

ติงานใหมีประสิทธิภาพ

งานพัสดุและทะเบียนท

รัพยสิน

กองคลัง

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหการจัดหาพัสดุถูกตองตามพระราชบัญญัติวาด

วยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ 

และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสั่งการ



แบบ ปค ๕

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุมงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : ภารกิจดานอื่นๆ

กิจกรรม

๖.ขาดบุคลากร ตําแหนงวิศวกรโยธา

๑.

อาจเกิดความลาชาในขั้นตอ

นการปฏิบัติงาน

๒.

ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ตําแหนงวิศวกรโยธา

๑.

อาจเกิดความลาชาในขั้นตอนการป

ฏิบัติงาน

๒.

ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนง

วิศวกรโยธา

สรรหาเจาหนาที่ตําแหนงวิศวกรโยธา ๑.

ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานใ

นตําแหนงวิศวกรโยธา

๒.

ภาระคาใชจายดานบริหาร

งานบุคคลของอบต.

อยูในระดับที่สูงจึงยังไมสา

มารถสรรหาตําแหนงดังกล

าวได

สรรหาเจาหนาที่ตําแหนงวิศวกรโยธา กองชาง

วัตถุประสงค : 

เพื่อปองกันความลาชาในขั้นตอนการปฏิบัติงานกอสร

าง



แบบ ปค ๕

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุมงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ 

กิจกรรม

๗.การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ

๑.

เกิดความลาชาในการติดตอ

ประสานงานในการรับขึ้นทะ

เบียนผูสูงอายุ ผูพิการ

๒.

ผูสูงอายุบางรายที่อยูในพื้นที่

ไมไดยายออกจากทะเบียนร

าษฎร 

ไมสามารถติดตอไดสาเหตุมา

จากไปอยูกับลูกหลานตางจัง

หวัด 

หรือบางรายไปทํางานตางจัง

หวัด

๑.ใหสมาชิกอบต.

หวยโรงแตละหมูแจงประชาสัมพันธ

การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ

๒.

เจาหนาที่รับผิดชอบแจงประชาสัมพั

นธทางหอกระจายขาว 

และบอรดประชาสัมพันธ

เจาหนาที่รับผิดชอบแจงประชาสัมพันธทา

งหอกระจายขาว และบอรดประชาสัมพันธ

๑.

เกิดความลาชาในการติดต

อประสานงานในการรับขึ้น

ทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ

๒.

ผูสูงอายุบางรายที่อยูในพื้น

ที่ไมไดยายออกจากทะเบีย

นราษฎร 

ไมสามารถติดตอไดสาเหตุ

มาจากไปอยูกับลูกหลานต

างจังหวัด 

หรือบางรายไปทํางานตางจั

งหวัด

๑.

มีการสงจดหมายแจงการขึ้นทะเบียนให

กับผูสูงอายุ

๒.ใหสมาชิกอบต.

หวยโรงเปนผูประสานแจงใหผูสูงอายุมา

ขึ้นทะเบียน

กองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค : 

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุ ผูพิการ 

ไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึง



แบบ ปค ๕

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุมงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ 

กิจกรรม

๘.งานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑.

งานบริหารจัดการศูนยพัฒน

าเด็กเล็กยังปฏิบัติไมครบถว

นตามบทบาทหนาที่และภาร

กิจงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็

ก

๒.

ไมมีครูผูดูแลเด็กที่เปนขารา

ชการ 

มีแตครูที่เปนพนักงานจางตา

มภารกิจ 

และยังไมเขาใจในระเบียบก

ารทํางานตางๆ เชน 

การจัดซื้อจัดจางของศูนยพั

ฒนาเด็กเล็ก

๓.

ขาดทักษะในการเรียนรูงานใ

หมๆ 

จึงทําใหการนําความรูที่ไดมา

ปรับใชในการปฏิบัติงานในห

นาที่ไมครบถวน

๑.

งานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็

กยังปฏิบัติไมครบถวนตามบทบาทห

นาที่และภารกิจงานของศูนยพัฒนาเ

ด็กเล็ก

๒.ไมมีครูผูดูแลเด็กที่เปนขาราชการ 

มีแตครูที่เปนพนักงานจางตามภารกิ

จ 

และยังไมเขาใจในระเบียบการทํางา

นตางๆ เชน 

การจัดซื้อจัดจางของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

๓.ขาดทักษะในการเรียนรูงานใหมๆ 

จึงทําใหการนําความรูที่ไดมาปรับใช

ในการปฏิบัติงานในหนาที่ไมครบถว

น

๑.

ประเมินผลจากขอทักทวงในการปฏิบัติขอ

งหนวยตรวจ

๒.

จากการมีสวนรวมของผูปกครองในชุมชน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑.

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเ

ด็กเล็กไมเปนไปตามมาตรฐ

านศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่

น

๒.

การแบงงานที่จะตองปฏิบั

ติในการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กยังไมครอบค

ลุมงานธุรการ การเงิน 

และพัสดุ

๓.

ดานอาคารสถานที่และสิ่งแ

วดลอมยังไมไดมาตรฐานต

ามแบบแปลนของกรมสงเส

ริมการปกครองทองถิ่น

๔.

ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากชุมชนยังมีนอ

ย

๑.

สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการ

ศึกษา 

โดยการสงตัวเขาฝกอบรมหลักสูตรตางๆ

ที่เกี่ยวของ

๒.

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหไดมา

ตรฐานดานอาคาร สถานที่สิ่งแวดลอม 

และความปลอดภัย

๓.ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง 

ชุมชน องคกร ปกครองสวนทองถิ่น 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โดยจัดกิจกรรมใหผูปกครองและชุมชนเ

ขามามีสวนรวมและบทบาทในการจัดกา

รศึกษาปฐมวัย เชน 

เชิญผูปกครองมาเปนวิทยากรทองถิ่น,

การเลานิทาน ฯลฯ

กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปต

ามกฎหมายและระเบียบขอบังคับอยางมีประสิทธิภาพ



แบบ ปค ๕

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุมงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ

กิจกรรม

๙.

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

๑.

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็

กเล็ก 

ไมเปนไปตามมาตรฐานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กกรมสงเสริมก

ารปกครองทองถิ่น

๒.

การแบงงานที่จะตองปฏิบัติใ

นการบริหารจัดการศูนยพัฒ

นาเด็กเล็กยังไมครอบคลุมงา

นธุรการการเงิน และพัสดุ

๓.

ดานอาคารสถานที่และสิ่งแว

ดลอมยังไมไดมาตรฐานตาม

แบบแปลนของกรมสง 

เสริมการปกครองทองถิ่น

๔.

ดานการมีสวนรวมและการส

นับสนุนจากชุมชนยังมีนอย

๑.การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ไมเปนไปตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเ

ด็กเล็กกรมสงเสริมการปกครองทอง

ถิ่น

๒.

การแบงงานที่จะตองปฏิบัติในการบ

ริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไม

ครอบคลุมงานธุรการการเงิน 

และพัสดุ

๓.

ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

ยังไมไดมาตรฐานตามแบบแปลนขอ

งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

๔.

ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากชุมชนยังมีนอย

๑.

ประเมินผลจากขอทักทวงในการปฏิบัติขอ

งหนวยตรวจ

๒.

จากการมีสวนรวมของผูปกครองในชุมชน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑.

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเ

ด็กเล็กไมเปนไปตามมาตรฐ

านศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่

น

๑.

สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการ

ศึกษา 

โดยการสงตัวเขาฝกอบรมหลักสูตรตางๆ

ที่เกี่ยวของ

๒.

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหไดมา

ตรฐานดานอาคาร สถานที่สิ่งแวดลอม 

และความปลอดภัย

๓.ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง 

ชุมชน องคกร ปกครองสวนทองถิ่น 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โดยจัดกิจกรรมใหผูปกครองและชุมชนเ

ขามามีสวนรวมและบทบาทในการจัดกา

รศึกษาปฐมวัย เชน 

เชิญผูปกครองมาเปนวิทยากรทองถิ่น,

การเลานิทาน ฯลฯ

กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปต

ามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



แบบ ปค ๕

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุมงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ

กิจกรรม

๑๐.งานศาสนาและวัฒนธรรม

๑.งานดานศาสนา 

ศิลปะประเพณี วัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่นยังขาด

การสงเสริมและความรวมมื

อในการจัดกิจกรรมประเพณี

ตางๆ

๒.ดานการมีสวนรวม 

รวมมือ 

และการสนับสนุนจากชุมชน

ยังมีนอย

๑.งานดานศาสนา ศิลปะประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยังขาดการสงเสริมและความรวมมือ

ในการจัดกิจกรรมประเพณีตางๆ

๒.ดานการมีสวนรวม รวมมือ 

และการสนับสนุนจากชุมชนยังมีนอ

ย

๑.

ประเมินผลจากขอทักทวงในการปฏิบัติขอ

งหนวยตรวจ

๒.

จากการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑.งานดานศาสนา 

ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่นยังขา

ดการสงเสริมและความรวม

มือในการจัดกิจกรรมประเ

พณีตางๆ

๒.

ประชาชนในชุมชนเขารวม

กิจกรรมนอย 

และไมเห็นถึงความสําคัญกั

บกิจกรรมที่จัดขึ้น

๑.ดานการมีสวนรวมของประชาชน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

จัดกิจกรรมมุงเนนใหประชาชนในชุมชน

เขามามีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริม

ศาสนาและศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น

๒.

ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวกั

บเพื่อใหทราบรายละเอียดการจัดกิจกรร

ม

๓.

ประชาสัมพันธรายละเอียดการจัดกิจกร

รมใหมากยิ่งขึ้น 

เพื่อใหประชาชนไดรับรูถึงความสําคัญข

องกิจกรรม

กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหสามารถสงเสริมการจัดสงเสริมศาสนา 

ศิลปะประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564



รายละเอียดแนบ ๑

ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  มีดังนี้

๑.๑ ๑.เจาพนักงานปองกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรงยังไมชํานาญ

๒.ครุภัณฑยานพาหนะวัสดุอุปกรณ เครื่องใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไมเพียงพอตอการใชงาน

๑.๒ เกิดจากความคึกคะนอง อยากลองอยากรูของเยาวชนพฤติกรรมเรียนแบบตามสื่อตางๆ

๑.๓ ในฤดูฝนเกิดฝนตกชุดตลอดทั้งปทําใหนํ้าทวมขังนาขาวไดรับความเสียหายบางสวน

๑.๔ ๑.ยังไมสามารถนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชได เนื่องจากเจาหนาที่ยังขาดความเขาใจในระบบการใชงาน

๒.การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินยังไมเปนปจจุบัน

๑.๕

๑.การไมปฏิบัติตามขอระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของทุกขั้นตอนทําใหเกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายตอหนวยงาน

๒.ปญหาการรองเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย

๓.การมีผลประโยชนทับซอน

๔.เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน เครื่องสแกนสัญญาณอินเตอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอรที่ลาสมัย

๕.การแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และเจาหนาที่พัสดุ 

ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุมาเปนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง

๑.๖ ๑.ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงวิศวกรโยธา

๒.ภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลของอบต.อยูในระดับที่สูงจึงยังไมสามารถสรรหาตําแหนงดังกลาวได

๑.๗ ๑.เกิดความลาชาในการติดตอประสานงานในการรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ

๒.ผูสูงอายุบางรายที่อยูในพื้นที่ไมไดยายออกจากทะเบียนราษฎร ไมสามารถติดตอไดสาเหตุมาจากไปอยูกับลูกหลานตางจังหวัด 

หรือบางรายไปทํางานตางจังหวัด

๑.๘

๑.การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมเปนไปตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

๒.การแบงงานที่จะตองปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมครอบคลุมงานธุรการ การเงิน และพัสดุ

๓.ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมยังไมไดมาตรฐานตามแบบแปลนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

๔.ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนยังมีนอย

๑.๙ ๑.การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมเปนไปตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

๑.๑๐ #REF!



รายละเอียดแนบ ๒

การปรับปรุงการควบคุมภายใน  มีดังนี้

๒.๑ ๑.แตงตั้งหัวหนาสํานัก งานปลัดปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.จัดตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาบํารุง รักษา และจัด 

ซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอตอความตองการ

๒.๒ ใหผูนําชุมชนมีสวนรวมสอดสองดูแล แจงเบาะแส เกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๓ ๑.จัดทําประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับสาเหตุ และผลกระทบจากวาตภัย และอุทกภัย

๒.จัดตั้งอาสาสมัครเครือขายเตือนภัยในหมูบาน

๓.ปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๔ ๑.จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนระบบมากยิ่งขึ้น

๒.จัดหาบุคลากรในการดําเนินงานดานการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

๓.สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับงานในหนาที่ตามที่หนวยงานตางๆจัด

๒.๕

๑.การไมปฏิบัติตามขอระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของทุกขั้นตอนทําใหเกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายตอหนวยงาน

๒.ปญหาการรองเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย

๓.การมีผลประโยชนทับซอน

๔.เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน เครื่องสแกนสัญญาณอินเตอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอรที่ลาสมัย

๕.การแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และเจาหนาที่พัสดุ 

ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุมาเปนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง

๒.๖ สรรหาเจาหนาที่ตําแหนงวิศวกรโยธา

๒.๗ ๑.เกิดความลาชาในการติดตอประสานงานในการรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ

๒.ผูสูงอายุบางรายที่อยูในพื้นที่ไมไดยายออกจากทะเบียนราษฎร ไมสามารถติดตอไดสาเหตุมาจากไปอยูกับลูกหลานตางจังหวัด 

หรือบางรายไปทํางานตางจังหวัด

๒.๘

๑.สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยการสงตัวเขาฝกอบรมหลักสูตรตางๆที่เกี่ยวของ

๒.ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหไดมาตรฐานดานอาคาร สถานที่สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

๓.ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน องคกร ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โดยจัดกิจกรรมใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมและบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย เชน 

เชิญผูปกครองมาเปนวิทยากรทองถิ่น,การเลานิทาน ฯลฯ

๒.๙ ๑.การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมเปนไปตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

๒.๑๐ #REF!
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