
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน  (1) ผลการประเมิน/ข้อสรปุ  (2) 
 
ส านักปลัด 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
          วิเคราะห์จาก  3  สภาพแวดล้อมการควบคุม  “ภารกิจงานประจ า”  
“สภาพแวดล้อมภายใน”  และ  “สภาพแวดล้อมภายนอก” 
          1.1  กิจกรรม  “การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ” 
            (1)  วิเคราะห์จาก  “ภารกิจงานประจ า”  การป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ”  เป็นอ านาจหน้าที่โดยตรงของ อบต.   
            (2)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายใน”  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  ของส านักงานปลัด  ด้านการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ  มีการป้องกันและช่วยเหลือโรคติดต่อเพียงบางโรค
เท่านั้น   
             (3)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายนอก”  เนื่องจากเป็นปัจจัย
ภายนอกยากต่อการควบคุม  รวมทั้งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  การติดต่อประสานงานยังมีปัญหา
ในการควบคุม 
           1.2  กิจกรรม  “การจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
            (1)  วิเคราะห์จาก  “ภารกิจงานประจ า”  การจัดประชาคมทั้งระดับ
หมู่บ้าน  และระดับต าบล  เป็นงานประจ าที่ส านักงานปลัด ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร  
เพราะผู้น าหมู่บ้านยังมีบทบาทมากกว่าประชาชน  
             (2)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายใน”  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  ของส านักงานปลัด    ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดประชาคม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการเข้าร่วมประชาคม   
             (3)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายนอก”  เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการเข้าร่วมจัดท า
ประชาคม เพราะไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเข้าร่วมการประชาคม 
          1.3  กิจกรรม  “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
            (1)  วิเคราะห์จาก  “ภารกิจงานประจ า”  การจัดป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายของรัฐบาล ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะปัญหา
ยาเสพติดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
              (2)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายใน”  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  ของส านักงานปลัด    ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เป็นการปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขและยากต่อการได้รับข้อมูลที่แท้จริง  

 
ผลการประเมินพบว่า  ส านั กงานปลัด   ได้

วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจงาน
ประจ า  โดยวิเคราะห์ ประเมินผลระบบควบคุมภายในตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  ผลการประเมินพบว่า  
ภารกิจงานประจ าของส านักงานปลัด  ส่วนใหญ่  มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว  มีความเพียงพอไม่พบ
ความเสี่ยง  ที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุง 
          จากการวิเคราะห์ส ารวจพบจุดอ่อน  ที่ต้องจัดการ
บริหารความเสี่ยง หรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  ในภารกิจ 4  กิจกรรม  คือ   
1.  กิจกรรม  “การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดต่อ” 
2.  กิจกรรม  “การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
3.  กิจกรรม  “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
4.  กิจกรรม  “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
ดังกล่าวข้างต้น  ในการด าเนินการติดตามประเมินผลบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  4  กิจกรรม  ยังพบความเสี่ยง 
ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  (3)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายนอก”  เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากการ
อยากรู้ อยากลอง และการรับสื่อต่างๆ และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ท าให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน 
   1.4  กิจกรรม  “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
            (1)  วิเคราะห์จาก  “ภารกิจงานประจ า”  การจัดป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นงานท่ีส านักงานปลัด ยังไม่มีแผนป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาติ  
             (2)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายใน”  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  ของส านักงานปลัด   เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจ และวัสดุอุปกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือยังมีไม่
เพียงพอ 
             (3)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายนอก”  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นภัยธรรมชาติที่ยากต่อการควบคุมและป้องกัน 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
          2.1  กิจกรรม  “การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ” 
มีความเสี่ยง คือ ปัญหาโรคติดต่อไม่สามารถป้องกันและควบคุมได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
         2.2  กิจกรรม  “การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มี
ความเสี่ยง คือ การจัดท าแผนพัฒนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        2.3  กิจกรรม  “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” มีความเสี่ยง คือ 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขและยากต่อการได้รับข้อมูลที่แท้จริง 
        2.4  กิจกรรม  “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” มีความเสี่ยง คือ 
ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เป็นภัยธรรมชาติยากต่อการป้องกันและควบคุม 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
          3.1  กิจกรรม“การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ” มี
การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ และช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่ 
สั่งการและก าชับเจ้าหน้าที่ในการให้ความส าคัญกับการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ประสานผู้น าหมู่บ้าน และประชาชนในการควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ และประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
       3.3  กิจกรรม  “การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มี
การจัดท าแผนพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด และ
ความต้องการของประชาชนที่เกินศักยภาพของหน่วยงานมีการขอรับสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
          3.4  กิจกรรม  “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” มีการก าหนด
นโยบายในการค้นหาและบ าบดัผูเ้สพยาเสพตดิ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน
ได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
            (3) ก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้วยความระเอียดรอบคอบ และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
            (4) ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน 
          3.3  กิจกรรม  “งานพฒันาและจัดเก็บรายได้”  
            (1) แบ่งแยกหน้าท่ีปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน 
            (2) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
            (3) ก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้วยความระเอียดรอบคอบ และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
            (4) ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน 
          3.4  กิจกรรม  “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ” 
            (1) แบ่งแยกหน้าท่ีปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน 
            (2) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
            (3) ก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้วยความระเอียดรอบคอบ และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
            (4) ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
          น าระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การ
ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตาม 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ท าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว
สามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 
 

5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
           ปรับปรุงแบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้ง
ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์  โทรสาร และหนังสือสอบถามไปที่
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยด าเนินการ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล
ด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายกอบต. ทราบ ผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
กองคลัง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
         1.1  กิจกรรม “การรับเงินและน าส่งเงิน” 
           (1) วิเคราะห์จาก  “ภารกิจงานประจ า”  การรับเงินและน าส่งเงินต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 
           (2) วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายใน” เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบขาดความ
รอบคอบในการปฏิบัติงานท าให้บางครั้งมีความผิดพลาด 
           (3)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายนอก”  องค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อระกา ตั้งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอบ้านเหลื่อม ประมาณ  13 กิโลเมตร ท าให้ไม่สะดวก
ในการเดินทาง บางครั้งประชาชนมาติดต่องานไม่ตรงกับเวลาปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ปัญหาในการรับเงิน – จ่ายเงิน และการน าส่งเงิน    
           1.2  กิจกรรม  “การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน” 
            (1) วิเคราะห์จาก  “ภารกิจงานประจ า”  การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 
            (2)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายใน”  เจ้าหน้าที่ ยังขาดการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท าให้เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฯ 
            (3)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายนอก”  หน่วยงานต่างๆ ยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานการวางฎีกาเบิกจ่าย 
 
กองช่าง 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
          กิจกรรม  “งานกองช่าง” 
             (1)  วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจ า” งานกองช่างเป็นงานที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
             (2)  วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” บุคลากรมีไม่เพียงพอ ท าให้
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ    
            (3)  วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” การท างานในกองช่าง  
บางครั้งต้องท าด้วยความรวดเร็วตามนโยบายและหนังสือสั่งการ  
  

2.  การประเมินความเสี่ยง 
          บุคลากรยังขาดความรู้  ความเข้าในในระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการ  และบุคลากรมีไม่เพียงพอ ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า และมีความ
ผิดพลาด   
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
        (1)  ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้ันตอน และวิธีการอย่างเคร่งครัด 
        (2)  ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
        (3)  มีการประชาสมัพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
          น าระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตาม
ข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ได้ทันทีทันใด 
          การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ท าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 
 

5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
          ปรับปรุงแบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  รวมทั้งใช้
ระบบสารสนเทศและการสือ่สารโทรศพัท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปท่ีส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด  ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย
ด าเนินการ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชา  และนายก อบต. ทราบ ผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
กองศึกษา 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1  กิจกรรม  “การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา”   
          (1) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  บุคลากรของส่วนการศึกษาฯ ยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาด้านการศึกษาเท่าท่ีควร 
          (2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ผู้ปกครองเด็กยังไม่ ให้
ความส าคัญในการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และการบริหารจัดการด้านการศึกษาต้อง
อยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ี และมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน 
           1.2  กิจกรรม  “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” 
          (1) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” บุคลากรของส่วนการศึกษาฯ  ยัง
ไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กเล็กในปัจจุบัน 
           (2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีหลักสูตรตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด และนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ผลการประเมิน  พบว่า  กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน  ตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  
พบว่า  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานธุรการ  งาน
สาธารณูปโภค  งานซ่อมบ ารุง  และงานทั่วไปมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว   
          จากการวิเคราะห์ส ารวจพบจุดอ่อน    ที่ต้องจัดการ
บริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  คือ  กิจกรรมงานการก่อสร้าง งานออกแบบ งาน
ควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค และงานผังเมือง ซึ่งยังไม่
บรรลุภารกิจ  ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
           
 
 
 



กองการศึกษา 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรม  การบริหาความเสี่ยงด้านการศึกษา   
          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่มีการบริหารด้านการศึกษาให้เป็นมาตรฐาน 
และผู้ปกครองเด็กยังไม่ความส าคัญการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน   
2.2  กิจกรรม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากบุคลากรยังไมเ่พียงพอกับจ านวนเด็กเล็กตามแนวทาง
ที่กรมฯ ก าหนด 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1 กิจกรรม  การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา   
          จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา  และประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การศึกษา 
3.2  กิจกรรม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          ควรพิจารณาขอรับการจัดสรร/สรรหาหรือใช้วิธีตามที่เห็นสมควรเพื่อให้
เหมาะสมกับจ านวนเด็กเล็ก ณ. ปัจจุบัน 
 

4.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตงิาน  การรายงานผลการด าเนินงาน 
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและด าเนิน
กิจกรรมขององค์กร  รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไป
ยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร  ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจ
ว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
5.  การติดตามประเมินผล 
องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  
โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม 
ภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝา่ยบริหาร  ผู้ควบคุมและผู้
มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนสวัสดิการสังคม 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
          1.1  กิจกรรม  “ด้านสวัสดิการสังคม” 
            (1)  วิเคราะห์จาก  “ภารกิจงานประจ า”  เป็นอ านาจหน้าที่โดยตรงของ 
อบต. ที่ต้องให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่ ไม่
ครอบคลุม 
            (2)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายใน”  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และอื่นๆ ไม่
เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง เพื่อเตรียมการรองรับการให้ความช่วยเหลือ   
            (3)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายนอก” ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
          1.2  กิจกรรม  “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอยา่งยั่งยืน” 
            (1)  วิเคราะห์จาก  “ภารกิจงานประจ า” การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัว
อย่างยั่งยืน  เป็นงานที่ส่วนสวัสดิการสังคม ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะปัญหา
ด้านเศรษฐกิจของประชาชนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
ผลการประเมินพบว่า กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  พบว่า  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว  มีความเพียงพอไม่พบ
จุดอ่อนและความเสี่ยง 
          พบความเสี่ยง  ที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหาร
ความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  
ในภารกิจ  2  กิจกรรม  คือ 
(1)  กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา 
(2)  กิจกรรมการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
ข้อสรุปจุดอ่อนและความเสี่ยง ภารกิจ 2 กิจกรรม ดังกล่าว
ข้างต้น  ยังไม่บรรลุผลตามแผนการปรับปรุง  ต้องวางแผนการ
ควบคุมต่อไป 

 



 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 

 โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกกรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมินเชื่อว่าการความควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
ส าหรับงวดตั้งแต่งวันที่  1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มีการควบคุมโครงสร้างภายในครบ 6 
องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้อง

             (2)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายใน”  ด้านการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชนยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร   มีการจัดสรร
งบประมาณในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในต าบลแต่อาจไม่เพียงพอ 
             (3)  วิเคราะห์จาก  “สภาพแวดล้อมภายนอก”  เนื่องจากอาชีพหลักของ
ประชาชนในพื้นที่ คือ อาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ 
บางครั้งราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า การเกิดโรคระบาดในพืช  ท าให้รายได้ลดลง 
หรือไม่มีรายได้ จ าเป็นต้องหาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร  ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
          2.1  กิจกรรม  “ด้านสวัสดิการสังคม” มีความเสี่ยง  คือ  เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไม่จัดท าข้อมูลประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
สังคม 
          2.2  กิจกรรม  “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน” มีความ
เสี่ยง  คือ  จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพ
ดิน ฟ้า อากาศ  และยังไม่อาชีพเสริมที่จะส่งเสริมรายได้ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านอื่นๆ 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
          3.1  กิจกรรม  “ด้านสวสัดิการสังคม”  มีการควบคมุ  คือ  
 (1) อบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ  ให้กับประชาชนในเรื่องสวัสดิการทางสังคม  
(2) สั่งการและก าชับเจ้าหน้าที่ในการจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
(3) ประสานผู้น าหมู่บ้านและประชาชนในการใหค้วามช่วยสวัสดิการทางสังคมต่างๆ 
(4)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดกิารสงัคม 
          3.2  กิจกรรม  “โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างย่ังยืน”   
(1) อบรมด้านการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้   
 (2) ส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (3) ส่งเสริมแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ   
(4)  สร้างกลุ่มอาชีพเสรมิในต าบล 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
          น าระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ของอบต.  มี
การติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างรวดเร็ว  และต่อเนื่อง จึง
สามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด มีการติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์โทรสาร และหนังสือสั่งการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 
5.  การติดตามประเมินผล 
          ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  รวมทั้งใช้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือราชการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ร้บผิดชอบดูแลหมู่บ้าน ประสาน
ข้อมูลต่างๆ  และรายงานผลการด าเนินการให้ผูบ้ังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินพบว่า  กองสวัสดิการสังคม  ได้

วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจงาน
ประจ า โดยวิเคราะห์ประเมินผลระบบควบคุมภายในตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  ผลการประเมิน
พบว่า  ภารกิจงานประจ าของกองสวัสดิการสังคม  ส่วน
ใหญ่  มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว  มีความ
เพียงพอไม่พบความเสี่ยง  ที่ จะต้องด าเนินการจัดท า
แผนการปรับปรุง 
          จากการวิเคราะห์ส ารวจพบจุดอ่อน  ที่ต้องจัดการ
บริหารความเสี่ยง หรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  ในภารกิจ 2  กิจกรรม  คือ  1.  กิจกรรม  “ด้าน
สวัสดิการสังคม” 
2.  กิจกรรม  “โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง
ยั่งยืน” 
ดังกล่าวข้างต้น  ในการด าเนินการติดตามประเมินผลบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  2  กิจกรรม  เนื่องจากยงไม่
บรรลุภารกิจยังต้องวางแผนควบคุมต่อไป      



ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเอาให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 

               ชื่อผู้รายงาน            
             (นายทองแดง  ศรีธรรมมา) 

             ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
                                                                   วันที ่ 30  กันยายน  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


