ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)
สานักงานปลัด
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
วิเคราะห์จาก 3 สภาพแวดล้อมการควบคุม “ภารกิจงานประจา”
“สภาพแวดล้อมภายใน” และ “สภาพแวดล้อมภายนอก”
1.1 กิจกรรม “การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
(1) วิ เคราะห์ จ าก “ภารกิ จ งานประจ า” การจั ด ประชาคมทั้ งระดั บ
หมู่บ้าน และระดับตาบล เป็นงานประจาที่สานัก งานปลัด ได้ปฏิบัติ ตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน
แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เพราะผู้นาหมู่บ้าน
ยังมีบทบาทมากกว่าประชาชน
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” เป็นความเสี่ยงที่เ กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ของสานักงานปลัด ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดประชาคม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ และการเข้าร่วมประชาคม
(3) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมจัดทา
ประชาคม เพราะไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเข้าร่วมการประชาคม
1.2 กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
(1) วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจา” การจัดป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เป็นนโยบายของรัฐบาล ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะปัญหายาเสพติด
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ของสานักงานปลัด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เป็นการปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขและยากต่อการได้รับข้อมูลที่แท้จริง
(3) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก การแพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องจากการอยากรู้ อยาก
ลอง และการรับสื่อต่างๆ และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้
เสพย์ ทาให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน
1.3 กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
(1) วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจา” การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นอานาจหน้าที่โดยตรงของนายก
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ของสานักงานปลัด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง ทาให้ขาดความรู้ความเข้าใจ และวัสดุอุปกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือยังมีไม่
เพียงพอ

แบบ ปอ.2

ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
ผลการประเมิ น พบว่ า ส านั ก งานปลั ด ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจ
งานประจ า โดยวิ เคราะห์ ประเมิ น ผลระบบควบคุ ม
ภายในตามองค์ป ระกอบมาตรฐานการควบคุม ภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการ
ประเมินพบว่า ภารกิจ งานประจาของสานักงานปลัด
ส่วนใหญ่ มีระบบการควบคุม ภายในที่ เหมาะสมแล้ ว
แต่ไม่เพียงพอ พบความเสี่ยง ที่จะต้องดาเนินการจัดทา
แผนการปรับปรุง
จากการวิ เคราะห์ ส ารวจพบจุ ด อ่ อ น ที่ ต้ อ ง
จั ด การบริ ห ารความเสี่ ย ง หรื อ ก าหนดแผนการปรั บ ปรุ ง
ระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรม “การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
2. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
3. กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
ดั งกล่ าวข้ างต้ น ในการด าเนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผล
บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม 3 กิจกรรม ยังพบ
ความเสี่ยง ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)
(3) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นภัยธรรมชาติที่ยากต่อการควบคุมและป้องกัน
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กิจกรรม “การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มี
ความเสี่ ย ง คื อ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.2 กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปั ญ หายาเสพติด” มีความเสี่ยง คือ
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขและยากต่อการได้รับข้อมูลที่แท้จริง
2.3 กิ จ กรรม “การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ” มี ค วามเสี่ ย ง คื อ
ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เป็นภัยธรรมชาติยากต่อการป้องกันและควบคุม
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรม “การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”

มีการจัดทาแผนพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด และ
ความต้องการของประชาชนที่เกินศักยภาพของหน่วยงานมีการขอรับสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด ” มีการกาหนด
นโยบายในการค้นหาและบาบัดผู้เสพยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน
ได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
3.3 กิ จ กรรม “การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณ ภั ย ” มี ก ารตั้ ง
งบประมาณในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย มี ก ารประสานงานระหว่ า ง
เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
นาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ของอบต.
มีการติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง จึง
สามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด มีการติดต่อประสานงานทาง
โทรศั พ ท์ โทรสาร และหนั งสื อ สั่ งการทั้ งภายในและภายนอกองค์ ก ร ท าให้ ก าร
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
5. การติดตามประเมินผล
ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือราชการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลหมู่บ้าน ประสาน
ข้อมูลต่างๆ และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)

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 บางครั้งประชาชนมาติดต่ องานไม่ตรงกับเวลาปฏิบัติราชการ ทาให้
เกิดปัญหาในการรับเงิน – จ่ายเงิน และการนาส่งเงิน
1.2 กิจกรรม “การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน”
(1) วิเคราะห์ จาก “ภารกิจงานประจ า” การวางฎี กาเบิ กจ่ายเงิน ต้อ ง
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
(2) วิ เ คราะห์ จ าก “สภาพแวดล้ อ มภายใน” เจ้ า หน้ า ที่ ยั ง ขาดการ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ท าให้ เอกสารเบิ ก จ่ า ยไม่ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบฯ
(3) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” หน่วยงานต่างๆ ยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางฎีกาเบิกจ่าย
1.3 กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้”
(1) วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจา” งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ต้อง
มีการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้น
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนา
โปรแกรมแผนที่ภาษีมาใช้ประกอบการจัดเก็บภาษีได้ และการสารวจข้อมูลเพื่อใช้ใน
การจัดเก็บภาษีให้เพิ่มขึ้นยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
(3) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ด้วยการประกอบอาชีพ
หลักของประชาชนในพื้นที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ทาให้การจัดเก็บ
ภาษีได้น้อย
1.4 กิจกรรม “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ”
(1) วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจา” งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
เป็ น งานต้ องใช้ ความละเอีย ดรอบคอบในการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ ก ารจัด ซื้อ จัด จ้ าง
ถูกต้องตามระเบียบฯ
(2) วิ เคราะห์ จ าก “สภาพแวดล้ อ มภายใน” เจ้ า หน้ า ที่ ยั งขาดความ
รอบคอบในการปฏิบัติงาน บางครั้งทาให้เกิดการผิดพลาดได้ และข้อมูลทรัพย์สินยัง
ไม่เป็นปัจจุบนั
(3) วิเคราะห์ จ าก “สภาพแวดล้ อ มภายนอก” ในปั จ จุบั น ได้ น าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหลากหลายทาให้การปฏิบัติเกิดความล่าช้า

ผลการประเมินพบว่า กองคลัง ได้วิเคราะห์ ประเมิน
ระบบการควบคุม ภายในตามองค์ป ระกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
พบว่า กองคลัง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม แต่
ยังไม่เพียงพอ พบความเสี่ยง
พบความเสี่ยง ที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหาร
ความเสี่ ย งหรื อ ก าหนดแผนการปรั บ ปรุ ง ระบบควบคุ ม
ภายใน ในภารกิจ 4 ภารกิจ คือ
(1) กิจกรรม “การรับเงินและนาส่งเงิน”
(2) กิจกรรม “การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน”
(3) กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้”
(4) กิจกรรม “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ”
ในการดาเนินการติดตามประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 3 กิจกรรม คือ “การรับเงินและนาส่งเงิน”
“งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ” “งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพั ส ดุ ” มี ก ารควบคุ ม ที่ มี ค วามเพี ย งพอแล้ ว ส าหรั บ
กิจกรรม การวางฎี กาเบิก จ่ายเงิน ยังไม่บ รรลุภ ารกิจ ซึ่ ง
จะต้องวางแผนการควบคุมต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กิจกรรมด้านการรับเงินและนาส่งเงิน
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดความระเอียดรอบคอบ
ในการปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ
2.2 กิจกรรมการการฎีกาเบิกจ่ายเงิน
เป็ น ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากเจ้ า หน้ า ที่ เป็ น ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากเจ้ า หน้ า ที่ ที่
ปฏิ บั ติ งานขาดความละเอี ยดรอบคอบในการปฏิ บัติ งานและการประสานงานกั บ
หน่วยงานอื่น
2.3 กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้”
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังไม่สามารถนาโปรแกรมแผน
ที่ภ าษี มาใช้ป ระกอบการจัดเก็บ ภาษี และการจัด เก็ บภาษี ยังไม่สามารถจัดเก็บได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
2.4 กิจกรรม “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ”
เป็นความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน บางครั้งทาให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. กิจกรรมควบคุม
3.1 กิจกรรม ด้านการรับเงินและนาส่งเงิน
(1) แบ่งแยกหน้าที่ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
(2) ให้ เจ้ าหน้ าที่ เข้ ารับ การอบรม เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู้ค วามเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
(3) กาชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความระเอียดรอบคอบ และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ
(4) ผู้บังคับบัญชาและผูบ้ ริหารตรวจสอบควบคุมการปฏิบตั ิงาน
3.2 กิจกรรม การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
(1) แบ่งแยกหน้าที่ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
(2) ให้ เจ้ าหน้ าที่ เข้ ารับ การอบรม เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู้ค วามเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
(3) กาชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความระเอียดรอบคอบ และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ
(4) ผู้บังคับบัญชาและผูบ้ ริหารตรวจสอบควบคุมการปฏิบตั ิงาน
3.3 กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้”
(1) แบ่งแยกหน้าที่ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
(2) ให้ เจ้ าหน้ าที่ เข้ ารับ การอบรม เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู้ค วามเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
(3) กาชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความระเอียดรอบคอบ และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ
(4) ผู้บังคับบัญชาและผูบ้ ริหารตรวจสอบควบคุมการปฏิบตั ิงาน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)

3.4 กิจกรรม “งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ”
(1) แบ่งแยกหน้าที่ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
(2) ให้ เจ้ าหน้ าที่ เข้ ารับ การอบรม เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู้ค วามเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
(3) กาชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความระเอียดรอบคอบ และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ
(4) ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
นาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การ
ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/
หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์ ก ร ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ค วามคล่ อ งตั ว สามารถ
ประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
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 การให้ผู้บั งคับ บั ญ ชา และนายกอบต. ทราบ ผลการด าเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่อง
กองช่าง
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
กิ จ กรรม “งานการก่ อ สร้ า ง งานออกแบบ งานควบคุ ม อาคาร งาน
สาธารณูปโภค และงานผังเมือง”
(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
หนังสือสั่งการ และบุ คลากรมี ไม่ เพี ยงพอ ทาให้ การปฏิบัติงานล่าช้า และมีความ
ผิดพลาด

ผลการประเมิน พบว่า กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
พบว่ า งานออกแบบและควบคุ ม อาคาร งานธุ รการ งาน
สาธารณู ปโภค งานซ่อมบ ารุง และงานทั่วไปมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ พบความ
เสี่ยง
จากการวิ เคราะห์ ส ารวจพบจุ ด อ่ อ น ที่ ต้ อ ง
จัดการบริหารความเสี่ยงหรือกาหนดแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุ ม ภายใน คื อ กิ จ กรรมงานการก่ อ สร้ า ง งาน
ออกแบบ งานควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค และงาน
ผั งเมื อ ง ซึ่ งยั งไม่ บ รรลุ ภ ารกิ จ ต้ อ งวางแผนการควบคุ ม
ต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)

3. กิจกรรมการควบคุม
(1) กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ขั้นตอน และวิธีการอย่างเคร่งครัด
(2) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
นาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตาม
ข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ได้ทันทีทันใด
การติด ต่ อ ประสานงานทางโทรศั พ ท์ แ ละโทรสารทั้ งภายในและภายนอก
องค์กร ทาให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
5. วิธีการติดตามประเมินผล
ปรับปรุงแบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้
ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารโทรศั พ ท์ โทรสาร และหนั งสื อ สอบถามไปที่
สานักงานท้องถิ่นจังหวั ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยดาเนินการ ติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลดาเนิ นการให้ผู้บังคับ บัญ ชา และนายก
อบต. ทราบ ผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
กองการศึกษา
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 “กิจกรรมการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา”
(1) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ยังขาดไม่
มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ การปฏิบัติงานไม่มีความ
ละเอียดรอบคอบ
(2 ) วิ เค ร า ะ ห์ จ า ก “ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย น อ ก ” ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัด สรรเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายการจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ กษาสั งกัด องค์ ก ารปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓ การจ่ายเงิน ข้อ ๙ ภายใต้บังคับข้อ ๖ (๗) เงินรายได้
ของสถานศึกษาให้ใช้จ่ายตามกิจกรรมสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตามรายงานฯ
1.2 กิจกรรม “การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา”
(1) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” บุคลากรของกองการศึกษาฯ ยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาด้านการศึกษาเท่าที่ควร
(2) วิ เคราะห์ จ าก “สภาพแวดล้ อ มภายนอก” ผู้ ป กครองเด็ ก ยั ง ไม่ ใ ห้
ความสาคัญในการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และการบริหารจัดการด้านการศึกษาต้อง
อยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ และมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน
1.3 กิจกรรม “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”
(1) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายใน” บุคลากรของกองการศึกษาฯ ยัง
ไม่เพียงพอต่อจานวนเด็กเล็กในปัจจุบัน

ผลการประเมินพบว่า กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได้ วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ระบบการควบคุ ม ภ ายใน ตาม
องค์ ป ระกอบมาตรฐานการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บ
คณ ะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ.2544 พบว่ า กอง
การศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม มี ร ะบบการควบคุ ม
ภายในที่เหมาะสมแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ พบความเสี่ยง
พบความเสี่ยง ที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหาร
ความเสี่ ย งหรื อ ก าหนดแผนการปรั บ ปรุ ง ระบบควบคุ ม
ภายใน ในภารกิจ 3 กิจกรรม คือ
(1) กิจกรรมการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา
(2) กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา
(3) กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ข้อสรุปจุดอ่อนและความเสี่ยง ภารกิจ 3 กิจกรรม ดังกล่าว
ข้างต้น ยังไม่บรรลุผลตามแผนการปรับปรุง ต้องวางแผน
การควบคุมต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)
(2) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีหลักสูตรตรงตามมาตรฐานที่กาหนด และนโยบาย
ด้านการศึกษา
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กิจกรรม กิจกรรมการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา
การใช้จ่ายตามระเบียบฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความเข้าใจใน
ระเบียบขาดประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการใช้ระเบียบ และไม่ใช้งานที่ทาเป็น
ประจาทุกวัน จึงทาให้ไม่เกิดความชานาญจึงมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ว่า
จะมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ
2.2 กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่มีการบริหารด้านการศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
และผู้ปกครองเด็กยังไม่ความสาคัญการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน
2.3 กิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็ น ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากบุ ค ลากรยั งไม่ เพี ย งพอกั บ จ านวนเด็ ก เล็ ก ตาม
แนวทางที่กรมฯ กาหนด
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรม การใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารมี ค าสั่ งให้ พ นั ก งานส่ ว นต าบลที่ ป ฏิ บั ติ งานในส านั ก งานมี ห น้ า ที่
ควบคุมกากับดูแลสอบถามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ
3.2 กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อระกา และประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การศึกษา
3.3 กิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรพิจารณาขอรับการจัด สรร/สรรหาหรือ ใช้วิธีต ามที่ เห็น สมควรเพื่ อให้
เหมาะสมกับจานวนเด็กเล็ก ณ. ปัจจุบัน
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งาน การรายงานผลการ
ดาเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและ
ดาเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการ
สื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้
ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทาให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)
5. การติดตามประเมินผล
องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
โดยกาหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมและผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง
กองสวัสดิการสังคม
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) วิ เคราะห์ จ าก “สภาพแวดล้ อ มภายใน”เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ และอื่นๆ ไม่เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
เพื่อเตรียมการรองรับการให้ความช่วยเหลือ
(3) วิเคราะห์จาก “สภาพแวดล้อมภายนอก”ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กิ จ กรรม “ด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม”มี ค วามเสี่ ย ง คื อ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบไม่จัดทาข้อมูลประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
สังคม
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรม “ด้านสวัสดิการสังคม” มีการควบคุม คือ
(1) อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในเรื่องสวัสดิการทางสังคม
(2) สั่งการและกาชับเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
(3) ประสานผู้นาหมู่บ้านและประชาชนในการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการทางสังคม
ต่างๆ
(4) ประสานงานกับ หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องในการให้ ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
สังคม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
นาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ของอบต.
มีการติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง จึง
สามารถปฏิบัตติ ามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด มีการติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์โทรสาร และหนังสือสั่งการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว

ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)

ผลการประเมิ น พบว่ า กองสวั ส ดิ ก ารสั งคม
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจ
งานประจ า โดยวิ เคราะห์ ป ระเมิ น ผลระบบควบคุ ม
ภายในตามองค์ป ระกอบมาตรฐานการควบคุม ภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ผลการ
ประเมิ น พบว่ า ภารกิจงานประจาของกองสวัส ดิ การ
สังคม ส่วนใหญ่ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
แล้ว แต่ไม่เพียงพอ พบความเสี่ยง ที่จะต้องดาเนินการ
จัดทาแผนการปรับปรุง
จากการวิ เคราะห์ ส ารวจพบจุ ด อ่อน ที่ ต้ อง
จั ด การบริ ห ารความเสี่ ย ง หรื อ ก าหนดแผนการปรั บ ปรุ ง
ระบบควบคุ ม ภายใน ในภารกิ จ 1 กิ จ กรรม คื อ 1.
กิจกรรม “ด้านสวัสดิการสังคม”
ดังกล่าวข้างต้น ในการดาเนินการติดตามประเมินผล
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 1 กิจกรรม
เนื่องจากยังไม่บรรลุภารกิจยังต้องวางแผนควบคุมต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)
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5. การติดตามประเมินผล
ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้
ระบบสารสนเทศและการสื่อ สารโทรศั พ ท์ โทรสาร และหนังสือ ราชการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ร้บผิดชอบดูแลหมู่บ้าน ประสาน
ข้อมูลต่างๆ และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ
ผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการประเมินโดยรวม
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมินเชื่อว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อ
ระกา สาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5
องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติง านประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน
(นายทองแดง ศรีธรรมมา)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

