รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)

สานักปลัด
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
วิ เคราะห์ จ าก 3 สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม “ภารกิ จ งานประจ า”
“สภาพแวดล้อมภายใน” และ “สภาพแวดล้อมภายนอก”
1.1 กิจกรรม “การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ”
(1) วิ เคราะห์ จ าก “ภารกิ จงานประจา” การป้ อ งกัน และช่วยเหลื อ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ” เป็นอานาจหน้าที่โดยตรงของ อบต.
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้ อ มภายใน ของส านั ก งานปลั ด ด้ า นการป้ อ งกั น และช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ มีการป้องกันและช่วยเหลือโรคติดต่อเพียงบางโรค
เท่านั้น
(3) วิเคราะห์ จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” เนื่ องจากเป็ นปั จจั ย
ภายนอกยากต่ อการควบคุม รวมทั้ งเป็ นงานที่ เกี่ยวข้อ งกับ หน่วยงานภายนอก
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น การติดต่อประสานงานยังมีปัญหา
ในการควบคุม
1.2 กิจกรรม “การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”
(1) วิเคราะห์จาก “ภารกิจ งานประจา” การจัดประชาคมทั้ งระดั บ
หมู่บ้าน และระดับตาบล เป็นงานประจาที่สานักงานปลัด ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
เพราะผู้นาหมู่บ้านยังมีบทบาทมากกว่าประชาชน
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ของสานักงานปลัด ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดประชาคม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการเข้าร่วมประชาคม
(3) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมจัด ทา
ประชาคม เพราะไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเข้าร่วมการประชาคม
1.3 กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
(1) วิ เคราะห์ จ าก “ภารกิ จ งานประจ า” การจั ด ป้ อ งกั น และแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายของรัฐบาล ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะปัญหา
ยาเสพติดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ของสานักงานปลัด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เป็นการปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขและยากต่อการได้รับข้อมูลที่แท้จริง

ผลการประเมิ น พบว่ า ส านั ก งานปลั ด ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจงาน
ประจา โดยวิเคราะห์ ประเมินผลระบบควบคุมภายในตาม
องค์ป ระกอบมาตรฐานการควบคุม ภายใน ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมิ น พบว่ า
ภารกิจงานประจาของสานักงานปลัด ส่วนใหญ่ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบ
ความเสี่ยง ที่จะต้องดาเนินการจัดทาแผนการปรับปรุง
จากการวิเคราะห์สารวจพบจุดอ่อน ที่ต้องจัดการ
บริหารความเสี่ยง หรือ กาหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน ในภารกิจ 4 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรม “การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดต่อ”
2. กิจกรรม “การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”
3. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
4. กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
ดังกล่าวข้างต้น ในการดาเนินการติดตามประเมินผลบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4 กิจกรรม ยังพบความเสี่ยง
ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป

(3) วิ เ คราะห์ จ าก “สภาพแวดล้ อ มภายนอก” เป็ น ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากการ
อยากรู้ อยากลอง และการรับสื่อต่างๆ และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ทาให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน
1.4 กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
(1) วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจา” การจัดป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นงานที่สานักงานปลัด ยังไม่มีแผนป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาติ
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ของสานักงานปลัด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง ทาให้ขาดความรู้ความเข้าใจ และวัสดุอุปกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือยังมีไม่
เพียงพอ
(3) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นภัยธรรมชาติที่ยากต่อการควบคุมและป้องกัน
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กิจกรรม “การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ”
มีความเสี่ยง คือ ปัญหาโรคติดต่อไม่สามารถป้องกันและควบคุมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2.2 กิจกรรม “การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มี
ความเสี่ ย ง คื อ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.3 กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ” มีความเสี่ยง คือ
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขและยากต่อการได้รับข้อมูลที่แท้จริง
2.4 กิจ กรรม “การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ” มี ค วามเสี่ ย ง คื อ
ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เป็นภัยธรรมชาติยากต่อการป้องกันและควบคุม
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรม“การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ” มี

การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ และช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่
สั่งการและกาชับเจ้าหน้าที่ ในการให้ความสาคัญกับการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ประสานผู้นาหมู่บ้าน และประชาชนในการควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ และประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3 กิจกรรม “การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” มี
การจัดทาแผนพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด และ
ความต้องการของประชาชนที่เกินศักยภาพของหน่วยงานมีการขอรับสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ” มีการกาหนด
นโยบายในการค้นหาและบาบัดผูเ้ สพยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน
ได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด

(3) กาชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความระเอียดรอบคอบ และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ
(4) ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน
3.3 กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้”
(1) แบ่งแยกหน้าที่ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
(2) ให้ เจ้ าหน้ าที่ เข้ ารับ การอบรม เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ค วามเข้า ใจในการ
ปฏิบัติงาน
(3) กาชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความระเอียดรอบคอบ และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ
(4) ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน
3.4 กิจกรรม “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ”
(1) แบ่งแยกหน้าที่ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
(2) ให้ เจ้ าหน้ าที่ เข้ ารับ การอบรม เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ค วามเข้า ใจในการ
ปฏิบัติงาน
(3) กาชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความระเอียดรอบคอบ และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ
(4) ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
นาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การ
ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทาให้ การปฏิบั ติงานมีความคล่องตั ว
สามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
5. วิธีการติดตามประเมินผล
ปรับปรุงแบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้ง
ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปที่
สานักงานท้องถิ่นจังหวัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น โดยด าเนิ น การ ติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และรายงานผล
ดาเนิ น การให้ ผู้บั งคั บ บั ญ ชา และนายกอบต. ทราบ ผลการด าเนิ น การอย่ าง
ต่อเนื่อง
กองคลัง
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 กิจกรรม “การรับเงินและนาส่งเงิน”
(1) วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจา” การรับเงินและนาส่งเงินต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความ
รอบคอบในการปฏิบัติงานทาให้บางครั้งมีความผิดพลาด
(3) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” องค์การบริหารส่วนตาบล
ช่อระกา ตั้งอยู่ห่างจากตัวอาเภอบ้านเหลื่อม ประมาณ 13 กิโลเมตร ทาให้ไม่สะดวก
ในการเดินทาง บางครั้งประชาชนมาติดต่องานไม่ตรงกับเวลาปฏิบัติราชการ ทาให้เกิด
ปัญหาในการรับเงิน – จ่ายเงิน และการนาส่งเงิน
1.2 กิจกรรม “การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน”
(1) วิเคราะห์ จ าก “ภารกิจ งานประจา” การวางฎี กาเบิ ก จ่ายเงิน ต้ อ ง
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
(2) วิ เ คราะห์ จ าก “สภาพแวดล้ อ มภายใน” เจ้ า หน้ า ที่ ยั ง ขาดการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทาให้เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ

ฯ
(3) วิเคราะห์ จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” หน่วยงานต่างๆ ยังไม่ มี
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางฎีกาเบิกจ่าย

กองช่าง
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
กิจกรรม “งานกองช่าง”
(1) วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจา” งานกองช่างเป็นงานที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” บุคลากรมีไม่เพียงพอ ทาให้
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
(3) วิ เคราะห์ จ าก “สภาพแวดล้ อ มภายนอก” การท างานในกองช่ า ง
บางครั้งต้องทาด้วยความรวดเร็วตามนโยบายและหนังสือสั่งการ
2. การประเมินความเสี่ยง
บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้า ในในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ
หนั งสือ สั่งการ และบุค ลากรมีไม่เพี ยงพอ ท าให้การปฏิ บั ติงานล่ าช้า และมี ความ
ผิดพลาด
3. กิจกรรมการควบคุม
(1) กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ขั้นตอน และวิธีการอย่างเคร่งครัด
(2) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
(3) มีการประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบล
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
นาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตาม
ข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ได้ทันทีทันใด
การติ ด ต่ อ ประสานงานทางโทรศั พ ท์ แ ละโทรสารทั้ งภายในและภายนอก
องค์กร ทาให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
5. วิธีการติดตามประเมินผล
ปรับปรุงแบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปที่สานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย
ผลการประเมิน พบว่า กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมิน
ด าเนิ น การ ติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และรายงานผลด าเนิ น การให้
ระบบการควบคุ ม ภายใน ตามองค์ ป ระกอบมาตรฐานการ
ผู้บังคับบัญชา และนายก อบต. ทราบ ผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กองศึกษา
ว่าด้ วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
พบว่ า งานออกแบบและควบคุ ม อาคาร งานธุ ร การ งาน
1.1 กิจกรรม “การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา”
สาธารณู ป โภค งานซ่ อ มบ ารุ ง และงานทั่ ว ไปมี ร ะบบการ
(1) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” บุคลากรของส่วนการศึกษาฯ ยัง ควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาด้านการศึกษาเท่าที่ควร
จากการวิเคราะห์ สารวจพบจุ ดอ่ อน ที่ ต้ องจัดการ
(2) วิ เ คราะห์ จ าก “สภาพแวดล้ อ มภายนอก” ผู้ ป กครองเด็ ก ยั ง ไม่ ใ ห้ บริหารความเสี่ยงหรือกาหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม
ความสาคัญในการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และการบริหารจัดการด้านการศึกษาต้อง ภายใน คื อ กิ จ กรรมงานการก่ อ สร้ า ง งานออกแบบ งาน
อยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ และมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน
ควบคุมอาคาร งานสาธารณู ปโภค และงานผังเมือง ซึ่งยังไม่
1.2 กิจกรรม “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”
บรรลุภารกิจ ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป
(1) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” บุคลากรของส่วนการศึกษาฯ ยัง
ไม่เพียงพอต่อจานวนเด็กเล็กในปัจจุบัน
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีหลักสูตรตรงตามมาตรฐานที่กาหนด และนโยบาย

กองการศึกษา
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กิจกรรม การบริหาความเสี่ยงด้านการศึกษา
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่มีการบริหารด้านการศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
และผู้ปกครองเด็กยังไม่ความสาคัญการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน
2.2 กิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรยังไม่เพียงพอกับจานวนเด็กเล็กตามแนวทาง
ที่กรมฯ กาหนด
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อระกา และประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การศึกษา
3.2 กิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรพิ จ ารณาขอรับ การจัด สรร/สรรหาหรือใช้ วิธีต ามที่ เห็ นสมควรเพื่ อให้
เหมาะสมกับจานวนเด็กเล็ก ณ. ปัจจุบัน
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตงิ าน การรายงานผลการดาเนินงาน
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ ต่ างๆ ที่ ใช้ ในการควบคุ ม และด าเนิ น
กิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไป
ยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจ
ว่ า มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในและภายนอกองค์ ก ร ที่ มี ผ ลท าให้ อ งค์ ก รบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5. การติดตามประเมินผล
องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
โดยกาหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมและผู้
มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ส่วนสวัสดิการสังคม
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 กิจกรรม “ด้านสวัสดิการสังคม”
(1) วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจา” เป็นอานาจหน้าที่โดยตรงของ
อบต. ที่ ต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั งคมให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ม่
ครอบคลุม
(2) วิเคราะห์ จ าก “สภาพแวดล้ อ มภายใน” เจ้าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
จัดทาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และอื่นๆ ไม่
เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง เพื่อเตรียมการรองรับการให้ความช่วยเหลือ
(3) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
1.2 กิจกรรม “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน”
(1) วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจา” การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัว
อย่างยั่งยืน เป็นงานที่ส่วนสวัสดิการสังคม ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะปัญหา
ด้านเศรษฐกิจของประชาชนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมินพบว่า กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้
วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงิน แผ่ น ดิ น ว่าด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ.2544 พบว่า กองการศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรม มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบ
จุดอ่อนและความเสี่ยง
พบความเสี่ ย ง ที่ เป็ น ความเสี่ ย งต้ อ งจั ด การบริ ห าร
ความเสี่ยงหรือกาหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ในภารกิจ 2 กิจกรรม คือ
(1) กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา
(2) กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ข้ อ สรุ ป จุ ด อ่ อ นและความเสี่ ย ง ภารกิ จ 2 กิ จ กรรม ดั งกล่ า ว
ข้างต้น ยังไม่บรรลุผลตามแผนการปรั บปรุง ต้องวางแผนการ
ควบคุมต่อไป

(2) วิ เคราะห์ จ าก “สภาพแวดล้ อ มภายใน” ด้ า นการส่ งเสริ ม การ
ประกอบอาชี พ ของประชาชนยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม เท่ า ที่ ค วร มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในตาบลแต่อาจไม่เพียงพอ
(3) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” เนื่องจากอาชีพหลักของ
ประชาชนในพื้ นที่ คือ อาชีพ เกษตรกรรม ผลผลิ ตขึ้นอยู่กั บสภาพดิน ฟ้ า อากาศ
บางครั้งราคาพื ชผลการเกษตรตกต่า การเกิดโรคระบาดในพืช ท าให้รายได้ลดลง
หรื อ ไม่ มี ร ายได้ จ าเป็ น ต้ อ งหาอาชี พ เสริ ม นอกภาคการเกษตร ปั ญ หาทางด้ า น
เศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กิ จ กรรม “ด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั งคม” มี ค วามเสี่ ย ง คื อ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิ ดชอบไม่จัดทาข้อมูลประชาชนในพื้นที่ เพื่ อให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
สังคม
2.2 กิจกรรม “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน ” มีความ
เสี่ยง คือ จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพ
ดิน ฟ้า อากาศ และยังไม่อาชีพเสริมที่จะส่งเสริมรายได้ ทาให้ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านอื่นๆ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรม “ด้านสวัสดิการสังคม” มีการควบคุม คือ
(1) อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในเรื่องสวัสดิการทางสังคม
(2) สั่งการและกาชับเจ้าหน้าที่ในการจัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
(3) ประสานผู้นาหมู่บ้านและประชาชนในการให้ความช่วยสวัสดิการทางสังคมต่างๆ
(4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม
3.2 กิจกรรม “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยัง่ ยืน”
(1) อบรมด้านการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ส่งเสริมแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
(4) สร้างกลุ่มอาชีพเสริมในตาบล
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
นาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ของอบต. มี
การติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ าวสาร ระเบี ยบ หนั งสื อ สั่งการอย่างรวดเร็ว และต่ อ เนื่ อ ง จึ ง
สามารถปฏิบัติตามระเบี ยบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด มีการติดต่อประสานงานทาง
โทรศั พ ท์ โ ทรสาร และหนั งสื อ สั่ งการ ทั้ งภายในและภายนอกองค์ ก ร ท าให้ ก าร
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
5. การติดตามประเมินผล
ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้
ระบบสารสนเทศและการสื่อ สารโทรศั พ ท์ โทรสาร และหนั งสือ ราชการประสาน
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้อ ง มีการมอบหมายเจ้าหน้ าที่ ร้บผิด ชอบดูแลหมู่บ้ าน ประสาน
ข้อมูลต่างๆ และรายงานผลการดาเนินการให้ผบู้ ังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมิน พบว่า กองสวัส ดิ การสังคม ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจงาน
ประจา โดยวิเคราะห์ประเมินผลระบบควบคุมภายในตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ผลการประเมิน
พบว่า ภารกิจ งานประจาของกองสวัส ดิ การสั งคม ส่ว น
ใหญ่ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความ
เพี ย งพอไม่ พ บความเสี่ ย ง ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท า
แผนการปรับปรุง
จากการวิเคราะห์สารวจพบจุดอ่อน ที่ต้องจัดการ
บริหารความเสี่ยง หรือกาหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุ ม
ภายใน ในภารกิ จ 2 กิ จ กรรม คื อ 1. กิ จ กรรม “ด้ า น
สวัสดิการสังคม”
2. กิจกรรม “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง
ยั่งยืน”
ดังกล่าวข้างต้น ในการดาเนินการติดตามประเมินผลบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ข องการควบคุ ม 2 กิจกรรม เนื่องจาก ยงไม่
บรรลุภารกิจยังต้องวางแผนควบคุมต่อไป

สรุปผลการประเมินโดยรวม
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกกรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมินเชื่อว่าการความควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
ส าหรับ งวดตั้ ง แต่ งวั น ที่ 1 เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2558 ถึ งวั น ที่ 30 เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2559 มี ก ารควบคุ ม โครงสร้า งภายในครบ 6
องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้อง

ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเอาให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกาหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว
ชื่อผู้รายงาน
(นายทองแดง ศรีธรรมมา)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
วันที่ 30 กันยายน 2560

