
แบบ ปค.6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม   

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ
ไม่ใช่การเงินที่เช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหาดขาม มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

อย่างไรก็ดี มีการตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกบัความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรงุการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้  

1. ความเสีย่ง  
 (1) สำนักงานปลัด 
1.1  งานสารบรรณ มีความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ การค้นหาหนังสือ 

ราชการใช้เวลาในการค้นหา และการรับหนังสือจากส่วนราชการอื่น ๆ มีความล่าช้า ทำให้เกิดความผิดพลาดใน
การรับส่งหนังสือเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ทันเวลา 
  1.2  การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และเลื่อนระดับ งานสอบแข่งขัน และการสอบคัดเลือก งาน
ทะเบียนประวัติฯ มีความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่อนข้าง
กว้างทำให้การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนและเหมาะสม 

1.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
คือ ภัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้งข้ันตอนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ทำให้ประชาชนประสบภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการช่วยเหลือประชาชนเกิดความล่าช้าและไม่มี
แผนปฏิบัติงานประจำปีที่ชัดเจน 

1.4  การตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ มีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงการควบคุม
ภายใน คือ ผู้มีสิทธ์ิได้รับเบี้ยยังชีพบางรายขาดการติดต่อและกรณีผู้มีสิทธ์ิรับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตไม่มีคนมาแจ้ง 

1.5  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรบัปรงุการควบคุมภายใน คือ การ
วางแผนพัฒนาของ อบต. ยังขาดการพิจารณาวางแผนที่ดี ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 (๒) กองคลัง 
  2.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้ความเข้าใจด้านพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ บุคลากรขาดความ
เข้าใจทำให้การปฏิบัตงิานยังไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องติดตามและปรับปรุงอยู่เสมอ 
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2.2  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
บุคลากรขาดความเข้าใจทำให้การปฏิบัตงิานยังไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องติดตามและปรับปรุงอยู่เสมอ 

(๓)  กองช่าง  
3.1 งานขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่างๆ มีความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน คือ ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารและผู้ขอ
อนุญาตไม่ทำตามแปลนที่ยื่นขออนุญาต อีกทั้งการเตรียมเอกสารมารับบรกิารไม่ครบทำให้การขออนุญาต ก่อสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติม ล่าช้า 

(4)  กองการศึกษา 
4.1 ด้านบริหารการศึกษา มีความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ บุคลากร

ขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และการศึกษาหาความรู้ในสายงาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4.2 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน คือ งบประมาณในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการ สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร สถานที่ ยังไม่พร้อมและไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร 

(5)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อโครงการปฏิบัติการควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก มีความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมโรคโดยตรงทำให้เกิดความลา่ช้า และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่มีความรู้ด้านงานสาธารณสุขทำให้
การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และประกอบด้วยบริเวณริมถนน ที่สาธารณะ พง
หญ้า ยากต่อการควบคุมดูแล 

 
 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 (1) สำนักงานปลัด 
1.1  งานสารบรรณ มีการปรับปรงุการควบคุมภายใน คือ เข้าเว็บไซต์หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือ 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานกันเพื่อเช็คดูหนังสือราชการช่วยในการแก้ปัญหาการได้รับหนังสือล่าช้า 
  1.2  การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และเลื่อนระดับ งานสอบแข่งขัน และการสอบคัดเลือก งาน
ทะเบียนประวัติฯ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน ตรวจสอบการขาด ลา มา
สาย ลงเวลาปฏิบัติงานในสมุดลงเวลา มีการส่งใบลาทุกครั้งที่มีการลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาพักผ่อน 

1.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ เตรียมความ
พร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดเวลาในทุกด้าน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 

1.4  การตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนให้ช่วยตรวจสอบและนำเอกสารหลักฐาน ได้แก่ บัตร
ประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวผู้พิการมาให้เจ้าหน้าที่ 

1.5  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีการกำหนดสัดส่วนประชาคมระดับชุมชนและระดับตำบลในการเข้าร่วม
การประชุมประชาคมทั้งสองระดับ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการประสานงานกับหน่วยงานใน 
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พื้นที่ เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนให้มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน มีการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

 (๒) กองคลัง 
  2.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้ความเข้าใจด้านพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีความการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ จัดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บไปอบรม และเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 
  2.2  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ จัดให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บไปอบรม และเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 

(3)  กองช่าง  
3.1 งานขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่าง ๆ มีการปรับปรุงควบคุมภายใน คือ ปฏิบัติ

ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อีกทั้งจัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม 
อาคาร แจกสำหรับผู้มาติดต่อ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว สถานีวิทยุชุมชน 
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง 

(4)  กองการศึกษา 
4.1 ด้านบริหารการศึกษา มีการปรับปรุงควบคุมภายใน คือ ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม             

ข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
สม่ำเสมอ 

4.2 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปรับปรุงควบคุมภายใน คือ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาพิจารณาการพัฒนากองการศึกษาทั้งงานด้าน
แผนฯ และงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละปี อีกทั้งจัดทำแผนในการดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมสภาพแวดล้อม
ภายนอกในส่วนของอาคาร สถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่สมบูรณ์ 

5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ โครงการปฏิบัติการควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ 
โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดต่าง ๆ ก่อนจะมีการ
ระบาดมาถึงองค์การบรหิารส่วนตำบลหาดขาม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบให้ความรู้ในวิธีการปอ้งกนั จัดทำ
แผ่นพับ หอกระจายข่าวทางหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ อสม. ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับรูข่้าวสาร
ได้ทันการณ์ 

 
 

 
 

(ลงชื่อ)             
              (นางสาวขนิษฐา  แน่นแคว้น) 
ตำแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
วันท่ี      4  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 


