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แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง 
 
เรียน นายอำเภอแก่งกระจาน 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้ ว ย ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ส ำ ห รั บ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ  
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้องเห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแล
ของนายอำเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
         (นายผล  เอกบุตร) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้อง 
      วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
 
 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 
ถัดไป สรุปได้ดังน้ี 

 1.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
 สำนักปลัด 
 1.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมงานนโยบายและแผน    

กิจกรรม “การประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” ความเสี่ยงที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือปัญหา/ความต้องการที่ประชาชนเสนอในท่ีประชุมมีจำนวนมาก 
เมื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ อบต.สามารถจัดสรรได้ 

1.2 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมการป้องกันการเกิดโรคติดต่อ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีการ
เกิดโรคระบาดขึ้นมาใหม่ และยังขาดบุคลากรในเร่ืองการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
เท่าที่ควร 

 
 กองคลัง 

1.1 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

   



 กองช่าง 
1.1 ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคญั 

กับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควร
แก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ ต้องการ
ตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุม
ภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมในที่มีประสิทธิผลโครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัตินโยบายและการ
ปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 
   

 2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 สำนักปลัด 
 2.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมงานนโยบายและแผน    

1) จัดกิจกรรมส่งเสริม เช่นการตรวจสุขภาพ,จ่ายเบ้ียยังชีพ,นันทนาการต่างๆเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
2) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับ จัดประชุมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนา 
และการจัดลำดับความสำคัญปัญหาความต้องการก่อนหลังในการดำเนินการ 

2.2สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1) สรรหาบุคลากรเพ่ิมตามแผนอัตรากำลัง 

2) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันโรคติดต่อ 
 
 กองคลัง 

2.1  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลง
มือปฏิบัติ 
 

 กองช่าง 
 2.1  มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ภายในกองช่าง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ ปค. 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้อง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

สำนักงานปลัด 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

     1.1 ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม 

งานนโยบานและแผน กิจกรรม “การประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน” ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
ปัญหา/ความต้องการที่ประชาชนเสนอในท่ีประชุมมีจำนวนมาก เม่ือนำมา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน จึงไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ี อบต.
สามารถจัดสรรได้ 

     1.2 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการป้องกันการเกิด
โรคติดต่อ ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีการเกิดโรค
ระบาดขึ้นมาใหม่ และยังขาดบุคลากรในเร่ืองการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ       

 

 

 

กองคลัง 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

     กำหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

      

 

 

 

สำนักงานปลัด 

      สภาพแวดล้อมควบคุมของสำนักงานปลัด สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้อง ในภาพรวม
เหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสม
ต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน ท่ี มีประสิท ธิผล 
โค รงส ร้างองค์ กร มีการมอบอำนาจหน้ า ท่ี ความ
รับผิดชอบเหมาะสม มีแผนการอบรมและส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีสำคัญและจำเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

   จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยง คือ 

1) งานนโยบายและแผน กิจกรรม “การประชาคม
หมู่บ้าน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน”    

2) กิจกรรมการป้องกันการเกิดโรคติดต่อ เนื่องจาก มี
การเกิดโรคระบาดข้ึนมาใหม่ และยังขาดบุคลากรใน
เร่ืองการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 

กองคลัง 

     มีการจัดทำคำส่ังมอบหมายงานให้ชัดเจนเหมาะสม 
และถือปฏิบัติ 

     

 

 

 

 

 



กองช่าง 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

     ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน 
ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศลีธรรม จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย์ 
และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งท่ีตรวจพบหรือสิ่งท่ีต้องการ
ตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการ
พัฒนาการควบคมุภายใน และดำรงไว้ซ่ึงการควบคุมในท่ีมีประสิทธิผล
โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าท่ีความรับผดิชอบและจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัตินโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากร
เหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน   

      

 กองช่าง 

     สภาพแวดล้อมควบคุมของกองช่าง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ในภาพรวมเหมาะสมและ
รูปแบบการทำงานของผู้บ ริหารเหมาะสมต่อการ
พัฒนาการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิผล โครงสร้าง
องค์กรมีการมอบอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบเหมาะสม 
แต่บางกิจกรรมยังพบความเสี่ยง ดังนี้  

     1) กจิกรรมด้านงานการกำหนดราคากลาง เนื่องจาก 
การดำเนินกิจกรรม ความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างและค่านำ้มันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จึงทำให้การประมาณราคามีความคาดเคล่ือนไปบ้างจาก
ราคาท่ีก่อสร้างจริง ณ ราคาในปัจจุบัน 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปค. 4 



องค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้อง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 สำนักงานปลัด 

 2.  การประเมินความเสี่ยง 

     มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์
ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการท่ีจะ
ทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกำหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงท้ังจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
สำนักงานปลัด มีการวิเคราะห์ นอกจากนี้กลไกท่ีชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น 

     

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

     ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอ 

 

 

 
 

สำนักงานปลัด 

จากการประเมินความเส่ียง พบว่า 

     ส ำ นั ก ง า น ป ลั ด  สั ง กั ด อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร 
ส่วนตำบลสองพี่น้องมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีท่ี
กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผลการประเมินพบ
จุดอ่อนท่ีมีนัยสำคัญ คือ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เนื่องจาก ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจทำให้
ไม่สามารถทราบถึงความต้องการหรือปัญหาของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  และ กิจกรรมการป้องกันการ
เกิดโรคติดต่อ เนื่องจาก มีการเกิดโรคระบาดขึ้นมาใหม่ 
และยังขาดบุคลากรในเร่ืองการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ 

    มี ก า ร ติ ด ต าม  ค วบ คุ ม  ก ารป ฏิ บั ติ ง าน จ าก
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับเหนือชั้นข้ึนไปเป็น
ระยะ 

กองคลัง 

     กำหนดทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานมีการสั่งการให้ทราบและเข้าใจ
ตรงกัน 

 
 

 

แบบ ปค. 4 



องค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้อง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองช่าง 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

     มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์
ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการท่ีจะ
ทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกำหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงท้ังจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กอง
ช่าง มีการวิเคราะห์ นอกจากนี้กลไกท่ีชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น 

  
 

กองช่าง 

     มี ก า รป ระ เมิ น ค ว าม เสี่ ย งต าม วิ ธี ท่ี ก ำห น ด 
ตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุม
ภ าย ใน ไป ใช้ ใน เชิ งป ฏิ บั ติ  และ ใช้ แบบป ระ เมิ น
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น  
ผลการประเมินพบจุดอ่อนท่ีมีนัยสำคัญ คือ กิจกรรม
ด้านงานออกแบบและบริการข้อมูล เนื่องจากกองช่าง
ขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือรองรับการใช้งานด้านการ
ออกแบบและการบริการข้อมูล 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

แบบ ปค. 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้อง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 



สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 สำนักงานปลัด 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทำให้ม่ันใจว่า เม่ือนำไปปฏิบัติแล้วจะ
เกิดผลสำเร็จตามท่ีฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้
ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
ความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค ์

      

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

     ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ค ว บ คุ ม  โด ย ก ำ ห น ด ไ ว้ ใน น โย บ า ย  
ด้วยผลสำเร็จท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

 

กองช่าง   

3.  กิจกรรมการควบคุม 

     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทำให้ม่ันใจว่า เม่ือนำไปปฏิบัติแล้วจะ
เกิดผลสำเร็จตามท่ีฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้

สำนักงานปลัด 

กิจกรรมการควบคุม ของสำนักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสองพี่น้อง ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ี
เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร ใน
สำนักงานปลัดมีการดำเนินการควบคุม ดังนี ้

  1) มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักงานปลัด 

ผลการประเมินพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ กิจกรรม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน เนื่องจาก ประชาชนไม่
ค่อยให้ความสนใจทำให้ไม่สามารถทราบถึงความ
ต้องการหรือปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง   

  2) กิจกรรมการป้องกันการเกิดโรคติดต่อ เนื่องจาก มี
การเกิดโรคระบาดข้ึนมาใหม่ และยังขาดบุคลากรใน
เร่ืองการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 

 

กองคลัง 

   - มีการกำหนดหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน 

   - จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี 

   - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 

   - จัดทำแผนท่ีภาษีและนำข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีฯ 

 

 

 

กองช่าง   

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิผลพอสมควร ในกองช่าง มีการดำเนินการ
ควบคุม ดังนี้  



ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
ความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค ์

 

1) มีคำสั่งแบง่งานภายในกองช่าง  

2) มี ก า ร ติ ด ต าม  ค วบ คุ ม  ก า รป ฏิ บั ติ ง าน จ าก
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับเหนือชั้นข้ึนไป  

เป็นระยะๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปค. 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้อง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 



สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

สำนักงานปลัด  

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 

     มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงาน
ทางการเงินและการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ท่ีใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของสำนักงานปลัด 
รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กร ในรูปแบบท่ีช่วยให้
ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความม่ันใจว่ามีการติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์กร ท่ีมีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

  

 

 

 

 

 

กองคลัง  

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 

     การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติการควบคุมท่ีกำหนด 

 

   

 

 

 

กองช่าง 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 

     มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงาน

    ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ
เหมาะสม 

   1) การนำระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร
และปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง 
มี ระบ บ อิน เตอ ร์ เน็ ต ท่ี มี ระบบ อิน เตอ ร์ เน็ ต ท่ี มี
ประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา 
สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเตอร์เน็ต 

   2) การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน
ปลัด เช่น (1) การติดต่อประสานงานภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบล ต้ังแต่พนักงาน ข้าราชการ เป็นต้น 

 (2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเช่น 
อบจ. อบต. เทศบาล ใกล้เคียง ท้องถ่ินอำเภอ ท้องถ่ิน
จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และ (3) การติดต่อประสาน
ทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสาน ใน
กิจหน้าท่ีของสำนักงานปลัด ได้เป็นอย่างดี 

 

กองคลัง 

     จัดให้มีการบริหารต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำ การใช้
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม ทันต่อ
เหตุการณ์ 

 

 

 

 

 

กองช่าง 

ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม  

    1) การนำระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร 
และการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ี



ทางการเงินและการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ท่ีใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของกองช่าง รวมท้ัง
ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กร มีการส่ือสารไปยังผู้บริหาร
และผู้ใช้ภายในกองช่าง ในรูปแบบท่ีช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ให้ความม่ันใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ท่ีมีผล
ทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

      

      

 
 

น้อง มีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพทำให้สามารถ
รับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จาก
ระบบอินเตอร์เน็ต  

    2) การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง เช่น 

(1) การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบล ต้ังแต่พนักงาน ข้าราชการ เป็นต้น (2) การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. อบต. 

เทศบาล ใกล้เคียง ท้องถ่ินอำเภอ ท้องถ่ินจังหวัด ผู้ว่า
ราชการจังหวัด และ (3) การติดต่อประสานทางโทรศัพท์
และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน ในกิจหน้าท่ีของกองช่าง ได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แบบ ปค. 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้อง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

สำนักงานปลัด  

  5.  กรรมการติดตามผล                             

     องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มี
หน้าท่ีเกี่ยวข้องนอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate 

Evalution) เป็นคร้ังคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธี
ปฏิบัติ เพ่ือให้ความม่ันใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ
สอบทานได้รับพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องทันที 

 

กองคลัง  

  5.  กรรมการติดตามผล 

     การสื่อสารความบกพร่องจุดอ่อนของการควบคุมอย่างทันเวลาต่อ
ฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล ให้สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

กองช่าง 

  5.  กรรมการติดตามผล  องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน
เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้
ควบคุมงานและผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบ
รายค ร้ัง  (Separate Evaluation) เป็นค ร้ังคราว  กรณี พบจุด อ่อนหรือ
ข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ความม่ันใจว่า ข้อตรวจพบจาก
การตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการ
วินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

สำนักงานปลัด 

     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
สำนักงานปลัด  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่
น้อง ถือปฏิบัติตามแนวทางติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การ
จัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินฯ ข้อ 6 การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี
พอสมควรโดยได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ดังนี ้

    ใช้ แบบสอบทาน เป็ น เค ร่ืองมือ ในการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและฝ่ายบริหาร 

กองคลัง 

     มีการติดตามผลตามกิจกรรมที่ มีความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอ  เพ่ื อดำเนินการป รับป รุงแก้ ไขได้อ ย่าง
เหมาะสมต่อไป 

กองช่าง 

     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกอง
ช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ถือ
ปฏิบั ติตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซ่ึงกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำ
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ 

ข้อ 6 การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรโดย
ได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลดังนี้ ใช้แบบ
สอบทานเป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลเพ่ือ
สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้
ปฏิบัติและหัวหน้ากองช่าง 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในท้ัง  ๕  
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนท่ีต้องจัดทำ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  



 

สำนักงานปลัด 

สำนั ก งานปลั ด  สั งกั ด อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ตำบลสองพี่ น้ อ ง  มี โค รงส ร้างก ารค วบคุ มภ าย ในครบ  
5 องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน หรือหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน  มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร  อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน
ดังนี ้

1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ  สำนักงานปลัด จะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดท่ี
มีความสำคัญ  เพ่ือกำหนดการควบคุมท่ีจำเป็น คุ้มค่า  และเพียงพอ 

 2. ดำเนินการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและกำชับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาในเร่ืองสำคัญ โดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด      

 

กองคลัง 

 กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามแผน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม เนื่ อ ง จ า ก ผู้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ ห้ ย่ื น แ บ บ เสี ย ภ า ษี ส่ ว น ให ญ่  ไ ม่ ม า ย่ื น ใน วั น ช ำ ร ะ ภ าษี  
ตามกำหนด ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ผู้อยู่นอกพ้ืนท่ี จึงทำให้การจัดเก็บไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด 

 

กองช่าง 

 ก อ งช่ า ง  สั ง กั ด อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำบ ล ส อ ง พ่ี น้ อ ง  มี โค ร ง ส ร้ า ง ก า รค วบ คุ ม ภ า ย ใน ค รบ  
5 องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน มีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมท่ีเพียงพอและ
มีประสิทธิผลพอสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้  

 1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ กองช่าง จะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดท่ีมี
ความสำคัญ เพ่ือกำหนดการควบคุมท่ีจำเป็น คุ้มค่า และเพียงพอ     

          2. ดำเนินการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและกำชับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาในเร่ืองสำคัญ โดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด 

 

(นายผล  เอกบุตร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้อง 

วันท่ี  30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
      

 แบบ ปค.6 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้อง 
 



  ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง  ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563  ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ                  
พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เก่ียวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เช่ือถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า  การควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสองพ่ีน้อง  มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ   
พ.ศ. 2561 
 

 
 
      ลายมือช่ือ                                 ผู้ตรวจสอบภายใน 
                 (นางสาวนรินทร์สิร ี ไทยเอ้ือ) 
      ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
                 วันที ่ 30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว  มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง  
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจ
พบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม  ดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี  มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง  การควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  สรุปได้ดังน้ี 
 1.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
  สำนักปลัด 
  1.1   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมงานนโยบายและแผน    



กิจกรรม “การประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” ความเสี่ยงที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือปัญหา/ความต้องการที่ประชาชนเสนอในท่ีประชุมมีจำนวนมาก 
เมื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ อบต.สามารถจัดสรรได้ 

      1.2  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมการป้องกันการเกิดโรคติดต่อ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีการ
เกิดโรคระบาดขึ้นมาใหม่ และยังขาดบุคลากรในเร่ืองการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
เท่าที่ควร 

   
 กองคลัง 

1.2 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

      
 กองช่าง 

1.2 ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคญั 
กับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควร
แก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ ต้องการ
ตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุม
ภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมในที่มีประสิทธิผลโครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัตินโยบายและการ
ปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 
          

 2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   สำนักปลัด 
  2.1   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมงานนโยบายและแผน    

1) จัดกิจกรรมส่งเสริม เช่นการตรวจสุขภาพ, จ่ายเบ้ียยังชีพ, นันทนาการต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ 
2) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับ จัดประชุมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนา 
และการจัดลำดับความสำคัญปัญหาความต้องการก่อนหลังในการดำเนินการ 

 2.2  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1) สรรหาบุคลากรเพ่ิมตามแผนอัตรากำลัง 

2) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันโรคติดต่อ 
 
 

                            
    กองคลัง 

2.1  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อน 
       ลงมือปฏิบัติ 
 

    กองช่าง 
    2.1  มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ภายในกองช่าง 

 



       
 
 
 


