รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การการบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ปค. 1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน นายอาเภอแม่ลาว
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสาหรับปี
สิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการที่ หน่วยงานกาหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาเห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่ ว ยงานมีค วามเพี ย งพอ ปฏิ บั ติ ต ามอย่ างต่ อเนื่ อ งและเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้กากับการดูแล
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอ
ลายมือชื่อ สุทัศน์ ศรีจันทร์
(นายสุทัศน์ ศรีจันทร์)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

แบบ ปค.4

สำนักงำนปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย
สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในระดับส่วนงำนย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
ผลกำรประเมิน
สภำพแวดล้อมกำรควบคุม สำนักงำนปลัดได้วิเครำะห์ ส ำนั ก งำนปลั ด ได้ วิ เครำะห์ ป ระเมิ น ระบบควบคุ ม
ประเมินระบบควบคุมภำยในที่มีผลกระทบต่อกำรควบคุมโดย ภำยในจำกภำรกิ จ งำนประจ ำ ตำมค ำสั่ ง แบ่ งงำนของ
วิเครำะห์จำกภำรกิจงำนตำมคำสั่งแบ่งงำนของสำนักงำนปลัด ส ำนั ก งำนปลั ด องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลป่ ำ ก่ อ ด ำใน
ในภำรกิจ 6 งำนดังต่อไปนี้
ภำรกิจ 6 งำน
1. งำนบริหำรทั่วไป
1. งำนบริหำรทั่วไป
2. งำนนโยบำยและแผน
2. งำนนโยบำยและแผน
3. งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน
3. งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน
4. งำนบุคลำกร
4. งำนบุคลำกร
5. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
5. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
6. งำนตรวจสอบภำยใน
6. งำนตรวจสอบภำยใน
สภำพแวดล้อมภำยนอก ได้แก่
จำกกำรวิเครำะห์ประเมินผลตำมองค์ประกอบของ
ระเบี ย บกฎหมำยใหม่ สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร ข้ อ มู ล มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ตำมหลักเกณฑ์
ข่ำวสำรใหม่
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.
2561 พบควำมเสี่ยงในภำรกิจ 7 กิจกรรม
1. กิจกรรมงำนนโยบำยและแผน
โดย อบต. ได้ดำเนินกำรดังนี้
1. จัดทำแผนกำรออกประชุมกำรจัดทำประชำคม
และให้ คำชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดแผนกำรขอ
โครงกำรตำมควำมต้ อ งกำรของประชำชน และชี้ แ จง
เกี่ยวกับกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ เร่งด่วนของโครงกำร
ตำมควำมต้องกำรของประชำชน ที่จำเพื่อให้ควำมเสี่ยง
ลดลง
2. มีกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบด้ำน
แผนพัฒนำเพื่อกลั่นกรองแผน
2. กิจกรรมกำรขอรับเงินอุดหนุนงบประมำณ
ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้
ทรำบระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับและหนังสื อสั่ งกำรที่
เกี่ยวข้อง
3. กิ จ กรรมกำรติ ด ตำมประเมิ น ผลแผนงำนและ
โครงกำร
ส่งเสริมควำมเข้ำใจให้เห็นถึงประโยชน์ควำมสำคัญ
ของกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร เพื่อให้โครงกำรที่มี
บรรลุตรงตำมวัตถุประสงค์
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ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
4. กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
บำงส่ ว นงำนไม่ มี เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบท ำให้ เกิ ด
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนไม่มีควำมรู้
เพียงพอก่อให้เกิดควำมเสี่ยง
5. กิจกรรมงำนพัฒนำชุมชน
มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
ผู้ด้อยโอกำสให้ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีกำรแสดง
ตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพเพื่อสะดวกต่อกำรติดต่อ
ประสำนงำน
6. กิจกรรมด้ำนงำนธุรกำร
มีกำรลงเลขหนังสือรับ-ส่ง โดยไม่บอกธุรกำรกลำง ไม่มี
กำรนำสำเนำคู่ฉบับมำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเก็บหรือ
ปิดประกำศ ปิดคำสั่งให้ถูกต้องตำมระเบียบ
7.กิจกรรมงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
มีกำรควบคุมไม่เพียงพอมีจุดอ่อนหรือควำมเสี่ยงอยู่
เนื่องจำกพื้นที่ในตำบลป่ำก่อดำมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน
ทำให้มีปริมำณน้ำมำกเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้นำข้ำวได้รับ
ควำมเสียหำยเป็นบำงส่วนกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับสำเหตุและผลกระทบจำกอัคคีภั ยซึ่งบ่งชี้ได้ว่ำ
ประชำชนยังไม่ให้ ควำมส ำคัญ และควำมร่ว มมือในกำร
แก้ไขปัญหำอัคคีภัย

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
2.1 กิจกรรมงำนนโยบำยและแผน
โครงกำรตำมแผนไม่ ส ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนโดยตรง กำรนำโครงกำรไปปฏิบัติไม่บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำตำมกำรชี้วัดควำมสำเร็จของแผน
2.2 กิจกรรมโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนงบประมำณ
หน่ วยงำนและหมู่บ้ ำนบำงครั้งยังไม่เข้ำใจในกำรจัดทำ
รำยละเอียดของโครงกำรที่ขอรับเงินอุดหนุนจำก อบต.ป่ำก่อ
ดำ
2.3 กำรจัดทำแผนด้วยระบบ e-plan
เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรของ อบต.ป่ำก่อ
ดำ
เป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมวัตถุป ระสงค์และเป็น
ปัจจุบันสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.4 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
กำรพั ฒ นำบุ คลำกรในองค์ กรขำดควำมต่อเนื่อง ขำด
กระบวนกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
2.5 กิจกรรมงำนพัฒนำชุมชน
งำนพัฒนำชุมชนเป็นงำนด้ำนบริกำรประชำชนใน

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน
พื้นที่ตำบลป่ำก่อดำ มีกำรประชำสัมพันธ์ในพื้นที่เข้ำถึง
ประชำชนและช่วยเหลือทำงด้ำนสวัสดิกำรสังคมแก่ประชำชน
ในตำบลป่ำก่อดำ
2.6 กิจกรรมด้ำนงำนธุรกำร
ปั จ จั ย เสี่ ย งจำกกำรลงเลขหนั ง สื อ รั บ -ส่ ง ค ำสั่ ง และ
ประกำศ เกิดจำกควำมรู้เรื่องงำนสำรบรรณ ขำดกำรเอำใจใส่
และติดตำมนำเอกสำรมำไว้ที่งำนสำรบรรณกลำง
2.7 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
มีกำรจัดฝึกอบรมให้ อปพร.เพื่อช่วยเหลือและรักษำควำม
ปลอดภัยให้แก่ประชำชนในพื้นที่ตำบลป่ำก่อดำ มีกำรป้องกัน
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบปั ญ หำด้ ำ นอุ ท กภั ย และอั ค คี ภั ย และ
ช่วยเหลือปัญหำเกี่ยวกับกำรเกษตร
3. กิจกรรมกำรควบคุม
3.1 กิจกรรมงำนนโยบำยและแผน
- จัดทำแผนกำรควบคุมกำรสำรวจข้อเท็จจริงของโครงกำร
ที่ได้กำหนดไว้ในแผน แล้วนำมำวิเครำะห์ข้อดี ข้อเสีย แล้วมำ
ประเมินและวิเครำะห์เพื่อวำงแผนพัฒนำในปีต่อไป
- เก็บรวมรวมข้อมูลทั่วไปใหม่ในพื้ นที่ มำเป็นข้อมูลในกำร
จัดทำแผนในปีต่อไป
- พัฒนำบุคลำกรอย่ำงจริงจัง โดยจัดอบรมสัมมนำ และเชิญ
วิทยำกรมำให้ควำมรู้แก่พนักงำนที่เกี่ยวข้อง
- ทำกำรกระตุ้นประชำสัมพันธ์
3.2 กิจกรรมกำรขอรับเงินอุดหนุนงบประมำณ
มีกำรตรวจสอบโครงกำรที่ส่งเข้ำมำขอรับเงินอุดหนุนจำก
อบต.ป่ ำ ก่ อ ด ำ ว่ ำ เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องมีกำรประสำนกับผู้นำในชุมชนและหน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน
3.3 กิจกรรมกำรจัดทำแผนในระบบ e-plan
มีกำรจั ดทำแผนในระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ e-plan เพื่ อให้
ทรำบถึงควำมสำเร็จกำรจั ดทำโครงกำรแต่ล ะโครงกำรและ
ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3.4 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ปรั บ ปรุ ง กรอบอั ต รำก ำลั ง ให้ เหมำะสมกั บ งบประมำณ
ปริมำณงำนหรือภำรกิจที่ปฏิบัติจริง ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำร
อบรมในหน้ ำ ที่ แ ละงำนที่ ได้ รั บ มอบหมำยอย่ ำ งสม่ ำเสมอ
ตลอดจนส่งเสริมขวัญและกำลังใจจำกกำรประเมินผลงำนและ
ส่งเสริมกระบวนกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรภำยในร่วมกันเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
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3.5 กิจกรรมงำนพัฒนำชุมชน
ประชำสั ม พัน ธ์ให้ ป ระชำชนในพื้ น ที่ของ อบต.ป่ ำก่อด ำ
ทรำบเกี่ ย วกั บ กำรขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ รั บ เบี้ ย ยั งชี พ และควำม
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส เพื่อให้ได้รับควำมช่วยเหลือย่ำงทั่วถึง
3.6 กิจกรรมงำนธุรกำร
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นงำนธุ ร กำรติ ด ตำมและน ำ
หนังสือจำกผู้รับผิดชอบงำนนั้น ๆ มำเก็บไว้ที่ธุรกำรให้ถูกต้อง
เป็นไปตำมระเบียบงำนสำรบรรณ
3.7 กิจกรรมงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้ ำหน้ ำที่ เฝ้ำเวรระงบเหตุอัคคีภัยในช่ว ง
นอกและเวลำรำชกำร เพื่อเตรียมกำรป้องกันและเตรียมระงับ
อัคคีภัยกำรช่วยเหลือสำธำรณภัยเหตุเฉพำะหน้ำ
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 น ำระบบ Internet ช่ ว ยในกำรบริ ห ำรและกำร
ปฏิบัติรำชกำร เพื่อช่วยในกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร ระเบียบ
หนังสือสั่งกำร คือ ข้อมูลข่ำวสำร ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่
กรมหรือส่วนรำชกำรสั่งกำร แจ้งมำยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินกำร โดยเฉพำะเรื่องที่มีกำรกำหนดระยะเวลำ
แล้วเสร็จกว่ำเรื่องจะมำถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ใช้
เวลำหลำยวัน ทำให้กำรดำเนินกำร แล้วเสร็จ ไม่ทันเวลำที่
กำหนด
4.2 กำรประสำนงำนภำยในและภำยนอกสำนักงำนปลัด
- กำรประสำนภำยในส ำนั กงำนปลั ดและทุ กส่ ว นใน
อบต. ป่ำก่อดำ กิจกรรม/โครงกำรของสำนักงำนปลัดมีจำนวน
มำกและต้องมีกำรจัดทำให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
หรือภำยในปีงบประมำณนั้น ๆ
- กำรติ ด ต่ อ ประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนภำยนอกทำง
โทรศั พ ท์ โครงกำรและหนั ง สื อ รำชกำรที่ ใ ช้ ในกำรติ ด ต่ อ
ประสำนงำนในภำรกิจ หน้ ำที่ ของส ำนั กงำนปลั ดองค์ก ำร
บริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ
5. กำรติดตำมประเมินผล
- ติดตำมกำรดำเนินงำนในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน โดย
หั ว หน้ ำ ส ำนั ก งำนปลั ด และผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนนั้ น ๆ โดยมี ก ำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อที่ประชุม
- ติดตำมประเมินผล โดยกำหนดให้คณะทำงำนทำกำร
ติ ด ตำมประเมิ น ผลของส ำนั ก งำนปลั ด อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งแล้ ว
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่อหัวหน้ำสำนั กงำนปลัด รวมทั้ง
จัดทำรำยงำนผลควำมคืบหน้ำกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในของส ำนั กงำนปลั ดเสนอต่อปลัด อบต. เพื่อเสนอให้
ผู้บ ริห ำรทรำบและรำยงำนกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน
ติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรจั ด วำงระบบควบคุ ม ภำยในของ

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน
สำนั กงำนปลัด ให้ คณะกรรมกำรกำรจั ดวำงระบบควบคุม
ภำยใน ของ อบต. ป่ำก่อดำ ต่อไป

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป

สรุปผลกำรประเมิน
จำกกำรวิเครำะห์สำรวจ สำนักงำนปลัด มีควำมเสี่ยง 8 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมงำนนโยบำยและแผน ยังมีจุดอ่อน เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนพัฒนำตำบลและประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับอย่ำงแท้ จริงจำกกำรเข้ำร่วม
ประชุมประชำคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนำตำบล จำนวนโครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำตำบลยังคงมีจำนวนมำก
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมำณและจำนวนโครงกำรที่จะนำไปตั้งเป็นรำยจ่ำยงบประมำณประจำปี
2. กิจกรรมกำรขอรับเงินอุหนุนงบประมำณ หน่วยงำนที่ขอรับกำรเงินอุดหนุน ไม่เข้ำใจ
ขั้น ตอนกำรปฏิ บั ติ งำน กำรส่ งโครงกำรขอรับ เงิน อุ ด หนุ น ล่ ำช้ ำ เนื่ อ งจำกผู้ ที่ ข อรับ เงิน อุ ด หนุ น ขำดกำร
ประสำนงำนระหว่ำงผู้นำชุมชนกับ ส.อบต.
3. กิจกรรมกำรจัดทำแผนในระบบ e-plan กำรดำเนินโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลป่ำก่อดำ ยังขำดควำมชัดเจนในเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์ในกำรจัดทำโครงกำร เจ้ำหน้ำที่ยังขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนในกำรจัดทำแผนในระบบ e-plan
4. กิจกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำง
ขำดควำมต่อเนื่อง ขำดกระบวนกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
5. กิจกรรมงำนพัฒนำชุมชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ที่มีภูมิลำเนำในพื้นที่ไม่ได้อำศัยอยู่จริงทำให้
กำรประสำนงำนข้อมูลเกิดควำมบกพร่องและล่ำช้ำ เช่นบัตรประชำชนผู้สำอำยุหมดอำยุ ต้องขอมีบัตรใหม่
หรือบัตรประจำตัวผู้พิกำรหมดอำยุเป็นต้น
6. กิจกรรมด้ำนงำนธุรกำร กำรลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง ประกำศ บำงเรื่องเจ้ำของเรื่อง
มำลงเลขจองหนังสือที่สำรบรรณกลำงโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนำคู่ฉบับให้ไว้กับธุรกำรกลำง ทำให้
ไม่ทรำบว่ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และอำจเกิดควำมล่ำช้ำในกำรสืบค้น
7. งำนป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภั ยกิจ กรรมกำรป้อ งกั น และแก้ไขปัญ หำกำรเกิ ด
อัคคีภัย อุทกภัย และด้ำนกำรเกษตร มีกำรควบคุมไม่เพียงพอมีจุดอ่อนหรือควำมเสี่ยงอยู่เนื่องจำกพื้นที่ใน
ตำบลป่ำก่อดำในช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุกทำให้มีน้ำปริมำณมำกเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้นำข้ำวได้รับควำมเสียหำย
เป็นบำงส่วน กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสำเหตุและผลกระทบจำกอัคคีภัยยังไม่เพียงพอเพรำะยังเกิด
อัคคีภัย ซึ่งบ่งชี้ได้ว่ำประชำชนยังไม่ให้ควำมสำคัญและควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำอัคคีภัย ขำดเจ้ำหน้ำที่
ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร ประชำชนประสบปัญหำด้ำนกำรเกษตร จำกภัยธรรมชำติ
ผู้รำยงำน สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนำนันท์
(นำงสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนำนันท์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำสำนักปลัด
วันที่ 16 ตุลำคม 2561

แบบ ปย. 1
หน่วยตรวจสอบภำยใน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย
สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในระดับส่วนงำนย่อย
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
ผลกำรประเมิน
1.1 กิจกรรมบุคลำกรขำดควำมชำนำญเฉพำะด้ำน เป็นควำม
เสี่ยงที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยใน ดังนี้
1. บุ ค ลำกรมี ควำมรู้ควำมชำนำญเฉพำะเรื่องเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยในทุกด้ำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบไม่เพียงพอ
2. เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้รับกำรอบรมเฉพำะเจำะจงในแต่ละเรื่องที่
ต้องเกี่ยวกับงำนที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบ

หน่ วยตรวจสอบภำยใน แบ่ งโครงสร้ำ งและกำร
ปฏิบัติงำน ออกเป็น 1 งำน คือ งำนควบคุมและตรวจสอบ
ภำยใน มี เ จ้ ำ หน้ ำที่ 1 คน จำกกำรวิ เ ครำะห์
ประเมิ น ผลตำมองค์ ป ระกอบของมำตรฐำนกำรควบคุ ม
ภำยใน ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย
กำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 พบ
ควำมเสี่ยงในภำรกิจ 5 กิจกรรม พบว่ำ
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
1. กิจกรรมบุคลำกรขำดควำมชำนำญเฉพำะด้ำน
2.1 กิจกรรมบุคลำกรขำดควำมชำนำญเฉพำะด้ำน
ได้ดำเนินกำร คือ จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับ
ควำมเสี่ยง
1. เจ้ำหน้ำที่ไม่ทรำบรำยละเอียดอย่ำงชัดเจนที่ต้องใช้ในกำร ระเบียบ กฎหมำยและวิธีกำรตรวจสอบ รวมถึงกำรจัดทำ
กำรควบคุมภำยใน ซึ่งเป็นผลสำเร็จในระดับหนึ่ง
ตรวจสอบ
2. กำรตรวจสอบเกิดกำรล่ำช้ำเพรำะเจ้ำหน้ำที่ ยังไม่เข้ำใจ
ระเบียบและหยิบมำใช้ได้อย่ำงละเอียด
3. ระเบี ยบ กฎหมำยข้อบั งคับ ต่ ำง ๆ มี กำรปรับ ปรุงแก้ไข
ใหม่ อยู่เสมอแต่เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้รับกำรอบรม เพื่อนำมำพัฒนำในกำร
ตรวจสอบให้ทันต่อเหตุกำรณ์

3. กิจกรรมกำรควบคุม
3.1 กิจกรรมบุคลำกรขำดควำมชำนำญเฉพำะด้ำน
1. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ให้รับกำรศึกษำ ดูงำนเพิ่มเติมและศึกษำ
เรียนรู้กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
กำรตรวจสอบ
2. ให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ป ระสำนงำนกั บ ส่ ว นงำนต่ ำ ง ๆ ภำยใน
สำนักงำน เพื่ อท ำกำรศึกษำงำนภำยในองค์กร และน ำมำปรับ ปรุง
ภำยในองค์กร

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 นำระบบ Internet มำช่วยในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติ
รำชกำร เพื่อมำช่วยกำรติดตำมข้อมูล ข่ำวสำร ระเบียบ หนังสือสั่ง
กำร โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งกำรที่ตำมระบบธุรกำร ซึ่งส่วนมำก
ล่ำช้ำไม่ทันกำร

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน
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4.2 กำรประสำนงำนภำยในและภำยนอกของ อบต.ป่ำก่อ
ดำ
- กำรติ ด ต่ อ ประสำนงำนภำยใน อบต.ป่ ำ ก่ อ ด ำ แจ้ ง ให้
บุ คลำกรภำยใน อบต. และผู้บ ริหำรทรำบถึงระเบี ย บ กฎหมำย ที่
เปลี่ยนแปลงใหม่ กำรทักท้วงกำรที่ส่วนไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ แบบ
แผนของทำงรำชกำร กำรรำยงำนผู้บริหำรของ อบต.ป่ำก่อดำ
- กำรติ ด ต่ อ ประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนภำยนอก ติ ด ต่ อ
ประสำนงำนทำควำมเข้ำใจในวิธีกำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำยใหม่
กับ อปท.อื่น ๆ กำรติดต่อประสำนกับสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน กรม
ปกครองส่วนท้องถิ่น งำนด้ำนกำรตรวจสอบงำนกำรเงินกำรคลัง ของ
อปท. และกรมบัญชีกลำง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด

5. กำรติดตำมประเมินผล
- ติดตำมกำรดำเนินงำนในระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยผู้บงั คับบัญชำและผู้ปฏิบัติงำนนัน้ ๆ มีกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อหำวิธีกำรป้องกันในจุดต่ำง ๆ ที่มีปัญหำ โดยให้
รำยงำนผลต่อปลัด อบต. และผูบ้ ริหำรทรำบดำเนินกำรแก้ไข
- ประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเองปีละครั้ง

สรุปผลกำรประเมิน
จำกกำรวิเครำะห์สำรวจ มีควำมเสี่ยง 1 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมบุคลำกรขำดควำมชำนำญเฉพำะด้ำน ยังมีจุดอ่อน คือ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุม ควรได้รับ
กำรส่งเสริมกำรอบรมเพิ่มควำมรู้เพื่อจะได้นำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
และไม่ได้รับกำรฝึกอบรมในเรื่องเฉพำะเจำะจงในระเบียบใหม่ ๆ ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน
ชื่อผู้รำยงำน ชัชญำภัค เครือวงค์
(นำงชัชญำภัค เครือวงค์)
ตำแหน่ง นักวิเครำะห์ฯ รักรำชกำรแทนนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
วันที่ 16 ตุลำคม 2560

แบบ ปค.5
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้น วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
1. งำนนโยบำยและแผน
กิจกรรม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนา
สามปีและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ

ควำมเสี่ยง

1.มีการปรับแผน
บ่อยครั้งเกินไปทา
ให้ไม่ตรงตามแผนที่
กาหนดไว้

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่

1. การจัดทา
แผนพัฒนาตาบล
มีดาเนินการตาม
ระเบียบฯ โดยแจ้ง
เป็นหนังสือและ
ประกาศให้ประชาชน
รับทราบล่วงหน้า
2. มีการพิจารณา
โดยคณะกรรมการ ที่
รับผิดชอบด้าน
แผนพัฒนาเพื่อ
กลั่นกรองแผน

กำรประเมินผล
กำรควบคุม
ภำยใน

1. มีการแจ้งเป็น
หนังสือและ
ประกาศให้
ประชาชนทราบ
โดยผ่านทาง
กานัน,ผู้ใหญ่บ้าน
ส.อบต.
2. มีการพิจารณา
โครงการโดย
คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. จานวนโครงการที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ตาบลยังคงมีจานวน
มากเมื่อเปรียบเทียบ
กับงบประมาณและ
จานวนโครงการที่จะ
นาไปตั้งเป็นรายจ่าย
งบประมาณประจาปี

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์
30 ก.ย. 62
เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อ
นักวิเคราะห์
เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ นโยบายและแผน
ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาตาบลและประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วม
ทาประชาคมในในแต่ละครั้ง
3. เสนอคณะกรรมการที่มีหน้าที่
ในการกลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการ
พิจารณาโครงการในเรื่องของ
ปัญหาความต้องการของประชาชน
กับงบประมาณที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่จะสามารถดาเนินการ
จัดสรรให้ได้

แบบ ปค.5
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้น วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำน
ของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
2. โครงกำรขอรับเงิน
อุดหนุนงบประมำณ
กิจกรรม
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชน
ฯลฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการด้าน
การอุดหนุนงบประมาณ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมที่มีอยู่

1.การรายงานผล
ของผู้ขอรับเงิน
อุดหนุนไม่ตรง
ตามที่กาหนดไว้
2.เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการส่ง
ใช้ราย
งานเงินอุดหนุนมีไม่
ครบ

1. ประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่จะขอรับ
เงินอุดหนุน
2. จัดทาสรุป
ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติการขอรับเงิน
อุดหนุน

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม

1. หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนสามารถ
ดาเนินงานตามขั้นตอน
ได้อย่างถูกต้อง

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. การขอรับเงิน
อุดหนุนล่าช้า เนื่องจาก
ผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุน
ขาดการประสานงาน
ระหว่างผู้นาชุมชนกับ
ส.อบต.

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ 30 ก.ย.2562
จะขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้
นักวิเคราะห์
ทราบ
นโยบายและ
ระเบียบ กฎหมาย
แผน/รองปลัด
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ อบต. รักษาราช
ที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าสานัก
2.ขอความร่วมมือ ส.อบต.
ปลัด
หรือผู้นาชุมชนให้มีการ
ประสานงานกันอย่างชัดเจน
ในการขอรับเงินอุดหนุน

แบบ ปค.5
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้น วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำน
ของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
3.กำรจัดทำแผนด้วย
ระบบ e-plan
กิจกรรม
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เข้าสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์
ด้วยระบบ e-plan
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงาน/
โครงการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ป่าก่อดาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
โปร่งใส อยู่ภายใต้กรอบ
วินัยการเงินการคลังที่ดี

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมที่มีอยู่

1.ความรู้ความ
1.เข้ารับการอบรม
เข้าใจในการใช้
ในระเบียบกฎหมาย
ระบบ
e-plan ใหม่ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้เข้าร่วม
ฝึกอบรมการใช้
ระบบให้เป็น
ปัจจุบัน
2.ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องมีการ
ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบ่อย
เกินไป

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. ส่งเสริมให้บุคคลากร
ภายในหน่วยงานให้
ความสาคัญในการ
ฝึกอบรมระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และการใช้ระบบ
อิเล็คทรอนิกส์

1. การดาเนินโครงการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าก่อดา ยังขาด
ความชัดเจนในเรื่อง
ของระเบียบและ
หลักเกณฑ์ในการจัดทา
โครงการ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

1. ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์
ความสาคัญของการจัดทา
แผนด้วยระบบ e-plan

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย.2562
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน/รองปลัด
อบต. รักษา
ราชการแทน
หัวหน้าสานัก
ปลัด

แบบ ปค.5
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้น วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำน
ของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
4.งำนบุคคล
กิจกรรม
กิจกรรมด้านการ
บริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงาน
บุ ค ค ล เป็ น ไป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
โค ร งส ร้ า งข อ ง อ บ ต .
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ให้ บ ริ ก ารประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น

ควำมเสี่ยง

- การบรรจุแต่งตั้ง
ไม่เป็นไปตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี
- การพัฒนา
บุคลากรของ อบต.
ยังไม่เหมาะสมและ
ขาดความต่อเนื่อง
-ขาดความละเอียด
รอบคอบในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

กำรควบคุมที่มี
อยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

- มีแผน
อัตรากาลัง 3
ปี
- มีคาสั่งแบ่งงาน
ภายในสานักงาน
ปลัดที่แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ชัดเจน

- กาควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่ครอบคลุม
- มีการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมที่
กาหนด
- มีการควบคุม
กากับดูแลจาก
หัวหน้าหน่วยงาน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- การบรรจุแต่งตั้งไม่
เป็นไปตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี
- การพัฒนาบุคลากรของ
อบต.ยังไม่เหมาะสมและ
ขาดความต่อเนื่อง
-ขาดความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

- ปรับปรุงกรอบอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณ
งานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมใน
หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสม่าเสมอ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควร
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติงานเพื่อลด
ข้อผิดพลาด

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย. 2562
นักทรัพยากร
บุคคล

แบบ ปค.5
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้น วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำน
ของงำนที่ประเมินและ
ควำมเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
5.งำนพัฒนำชุมชน
กิจกรรม
กิจกรรมการสงเคราะห์
- ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ/ผู้การ/
ทีม่ ีภูมิลาเนาใน
ผู้ด้อยโอกาส
พืน้ ที่ไม่ได้อาศัยอยู่
จริง ทาให้การ
วัตถุประสงค์
ประสานข้อมูลเกิด
- เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ ความบกพร่องและ
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้ ล่าช้า เช่น บัตร
พิ ก าร/ผู้ ด้ อ ยโอกาสให้ มี ประชาชนผู้สูงอายุ
ประสิ ท ธิ ภ าพและดู แ ล หมดอายุต้องขอมี
อย่างทั่วถึง
บัตรใหม่ หรือบัตร
ประจาตัวผู้พิการ
หมดอายุ เป็นต้น

กำรควบคุมที่มี
อยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

- มีการแบ่งงาน
และมอบหมาย
หน้าที่ให้กับ
พนักงานส่วน
ตาบลและ
พนักงานจ้าง
จากผู้บริหาร
อย่างเป็น
ทางการและ
ชัดเจน

- มีคาสั่งแบ่งงาน
ชัดเจนและ
ผู้รับผิดชอบต้อง
ติดตามข้อมูล
ข่าวสารของระบบ
สารสนเทศของกรม
ส่งเสริมฯ ในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ความพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้
ข้อมูลตรงกับ
ข้อเท็จจริง

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มี
ภูมิลาเนาในพื้นที่ไม่ได้
อาศัยอยู่จริง ทาให้การ
ประสานข้อมูลเกิดความ
บกพร่องและล่าช้า เช่น
บัตรประชาชนผู้สูงอายุ
หมดอายุต้องขอมีบัตรใหม่
หรือบัตรประจาตัวผู้พิการ
หมดอายุ เป็นต้น

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ให้ผู้นาชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
- มีการจัดทาแผ่นพับขั้นตอนรับ
บริการของงานสวัสดิการสังคม
- ให้มีการแสดงตนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพและขอที่อยู่ปัจจุบัน
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวก
ต่อการติดต่อประสานงาน

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย. 2562
นักพัฒนาชุมขน

แบบ ปค.5
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้น วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำน
ของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
6.งำนธุรกำร
กิจกรรม
การรับ – ส่งหนังสือ
ราชการ
การจัดทาคาสั่งและ
ทะเบียนคุมคาสั่งประกาศ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบริการ รับ –
ส่ง และแจ้งเวียนหนังสือ
ภายใน มีความคล่องตัว
และเกิดข้อผิดพลาดน้อย
-การจัดทาคาสั่งและ
ประกาศให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมที่มีอยู่

1.ผู้ที่ทาคาสั่ง ประกาศ
ไม่นามาติดในสมุดคุม
คาสั่งและประกาศให้
ครบถ้วน
2.ในการลงทะเบียน
รับหนังสือ กรณี
หนังสือด่วน ธุรการ
กลางเป็นผู้
เกษียนหนังสือ จึงทา
ให้หนังสือไปถึงเจ้าของ
เรื่องล่าช้า อาจมีผลทา
ให้การปฏิบัติงานตาม
หนังสือสั่งการ ล่าช้า
กว่ากาหนด เพราะ
ธุรการกลางต้องเสนอ
หนังสือผ่านไป
ตามลาดับขั้นตอน

1. จัดระบบการรับ
หนังสือตามลาดับ
ก่อน - หลังและ
ใส่หมายเลขรับ
ตามลาดับ
2. พิจารณาความ
เร่งด่วนของหนังสือ
อย่างรอบคอบ
3. มีการ
ลงทะเบียนหนังสือ
รับ– หนังสือส่ง

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

1.มีระบบการรับ
หนังสือตามลาดับ
ก่อน - หลังและใส่
หมายเลขรับ
ตามลาดับ
2. พิจารณาความ
เร่งด่วนของหนังสือ
แต่ยังขาดความ
รอบคอบ
3.การจัดทา
ทะเบียนคุมหนังสือ
รับเป็นผลดีสาหรับ
การสืบค้น แต่จะ
ล่าช้ากว่าหากไม่
ทราบวัน เดือน ปี
ที่รับหนังสือ

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1.ผู้ ที่ ท าค าสั่ ง ประกาศไม่
นามาติดในสมุดคุมคาสั่งและ
ประกาศให้ครบถ้วน
2.ในการลงทะเบียนรับ
หนังสือ กรณีหนังสือด่วน
ธุรการกลางเป็นผู้
เกษียนหนังสือ จึงทาให้
หนังสือไปถึงเจ้าของเรื่อง
ล่าช้า อาจมีผลทาให้การ
ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่ง
การ ล่าช้ากว่ากาหนด
เพราะธุรการกลางต้องเสนอ
หนังสือผ่านไปตามลาดับ
ขั้นตอน

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. มีทะเบียนควบคุมการรับ
30 ก.ย.
หนังสือตามลาดับก่อน - หลัง
2562
และใส่หมายเลข
นักจัดการงาน
รับตามลาดับและให้มีผู้ลงนาม ทัว่ ไป
รับทุกครั้ง
2. พิจารณาความเร่งด่วนของ
หนังสืออย่างรอบคอบ และ
ติดตามให้ถึงผู้เกี่ยวข้องทันเวลา
การใช้งาน

แบบ ปค.5
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้น วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
7.งำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
กิจกรรม
กิจกรรมด้านการเตรียมการระงับ
เหตุ การป้องกันอัคคีภัย การให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ด้านต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันและเตรียมกรระงับ
เหตุ อัคคี ภั ย การช่ วยสาธารณภัย
เหตุเฉพาะหน้า

ควำมเสี่ยง

- จานวนอัตรากาลัง
ในการออกระงับเหตุ
อัคคีภัยมีไม่เพียงพอ
ตามมาตรฐานการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยซึ่งต้องพร้อม
ออกปฏิบัติการตลอด
24 ชั่วโมง

กำรควบคุมที่มีอยู่

- แต่งตั้งเวรเฝ้าระวัง
ระงับเหตุอัคคีภัย
ในช่วงนอกเวลา
ราชการและ
วันหยุดราชการ
จานวน 1 นาย/วัน

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

- มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในวันและ
เวลาราชการ
- มีอุปกรณ์
เครื่องมือรถบรรทุก
น้าเอนกประสงค์
เตรียมความพร้อม
ออกระงับเหตุได้
ทันที

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- กฎระเบียบหลักเกณฑ์การ
ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยยังไม่ชัดเจนและ
เป็นแนวทางเดียวกัน
- จานวนอัตรากาลังในการ
ออกระงับเหตุอัคคีภัยมีไม่
เพียงพอตามมาตรฐานการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยซึ่ง
ต้องพร้อมออกปฏิบัติการ
ตลอด 24 ชั่วโมง

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

- เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานระอับอัคคีภัย
และช่วยเหลือสาธารณภัย
หน่วยเฉพาะหน้าให้มีความ
พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
- สามารถผลัดเปลี่ยนเวรกันเฝ้า
ระวังได้ตลอดทั้ง
วันหยุดราชการและนอกเวลา
ราชการ

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย. 2562
-รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัด
-จพง.ป้องกันฯ

ชื่อผู้รำยงำน สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
(นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักปลัด
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
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แบบ ปค.4
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน /ข้อสรุป
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผลการประเมิน
1.1 สภาพแวดล้อมภายใน กองคลัง ได้วิเคราะห์
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจา
โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานตามคาสั่งแบ่งงานของกอง ตามคาสั่งแบ่งงานของกองคลัง
คลัง ในภารกิจ 3 งาน คือ
ในภารกิจ 3 งาน คือ
1. งานการเงินและบัญชี
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานจัดเก็บรายได้
2. งานจัดเก็บรายได้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ความเสี่ยงคือประสิทธิภาพของบุคลากร จริยธรรมของ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีผลกระทบต่อการควบคุม
ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก มีผลกระทบต่อการ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
ควบคุม คือ ระเบียบกฎหมายใหม่ ที่เป็นปัญหาอุปสรรค หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 พบว่า
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
งานการเงินและบัญชี ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ
1. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
2.กิจกรรมความเสี่ยง
งบประมาณ
2.1.กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิก
2. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
จ่ายเงินงบประมาณ
1. การวางฎีกาเบิกจ่ายแต่ละสานัก/กอง ลายมือชื่อผู้เบิก งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังพบจุดอ่อนที่ต้อง
ผู้มีอานาจอนุมัติไม่ครบถ้วนทาให้เกิดความล่าช้าในการ ปรับปรุงคือ
เบิกจ่าย
1. กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ
2.2.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
2. กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การ
1. การบันทึกบัญชีซึ่งมีหลายขั้นตอนและต้องอาศัยความ ตรวจสอบพัสดุ/การจาหน่ายพัสดุ
ละเอียดถูกต้องแม่นยา และมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นทุกเวลา
3. การควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการประหยัด
ทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทัน
เชื้อเพลิง
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคล
เดียวกันทาให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหลายหน้าที่
2.3.กิจกรรมงานพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุประจาปี งานจัดเก็บรายได้ ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงคือ
1. แต่ละสานัก/กอง/ส่วน ไม่ได้ดาเนินการจัดทาแผนการ 1. ด้านงานจัดเก็บรายได้
จัดหาพัสดุ (ผด.1) เอง ทาให้ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหา 2. การติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี
พัสดุ
2. แต่ละสานัก/กอง/ส่วน ไม่ได้จัดทาแผนปรับปรุงการ
จัดหาพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2.4.กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การ
ตรวจสอบพัสดุ/การจาหน่ายพัสดุ
1. บันทึกประวัติซ่อมแซมและบารุงรักษาไม่เป็นปัจจุบัน
ทาให้ไม่ทราบสภาพอายุการใช้งานและค่าเสื่อมของพัสดุ
2. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ และมติ ครม.มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันทาให้
ยากต่อการปฏิบัติงาน
2.5 กิจกรรมการควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการ
ประหยัดเชื้อเพลิง
1.พนักงานและผู้บริหารบางคนยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การใช้รถฯ โดยไม่ได้ขออนุญาตตามระเบียบและไม่มีการ
ลงรายละเอียด การใช้และสถานที่ไปติดต่อราชการตาม
แบบที่ระเบียบกาหนดไม่ครบถ้วนทาให้ยากต่อการ
ควบคุม
2. การใช้รถส่วนกลางยังมีการใช้ลักษณะส่วนตัวแอบแฝง
และเป็นไปในทิศทางที่ไม่ประหยัดพลังงาน
2.6.กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
1. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบ
2. ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบชาระภาษีตามห้วง
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
3. ไม่ได้นาระบบแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี
2.7 กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี
1. การทวงหนี้ลูกหนี้ภาษีเป็นไปตามขั้นตอน ติดตาม
อย่างสม่าเสมอ

ผลการประเมิน /ข้อสรุป
สรุป
สภาพแวดล้อมของการควบคุมโดยรวม อยู่ในระดับดี
บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะดี แต่ไม่เพียงพอ
กับปริมาณงานที่มีมากเพิ่มขึ้นการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ
กฎหมายอาจจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง ผู้อานวยการกอง
คลัง ในฐานะผู้กากับดูแล ได้ให้การแนะนา เจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติภารกิจตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3.กิจกรรมการควบคุม

ผลการประเมิน /ข้อสรุป

3.1.ด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม ดังนั้นจึง
1. เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ /
ควรมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด
2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบหมวด/
ประเภทให้ละเอียดก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายและตรวจสอบ
เอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนรวมทั้งตรวจสอบลายมือ
ชื่อในฎีกาให้ครบถ้วนเมื่อไม่ถูกต้องให้แก้ไขแล้วเสร็จ
ภายในสามวันนับจากวันที่ได้รับทราบ
3.2 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
1. ออกคาสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติงานไม่
ซ้าซ้อนและมีผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องถือปฏิบัติตามระเบียบโดย
เคร่งครัด
3.3 การจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุประจาปี
1. มีการโอนเพิ่ม / ลด ที่เกี่ยวกับพัสดุต้องมีการทาแผน
ปรับปรุงการจัดหาพัสดุทุกครั้ง
3.4.การลงทะเบียน / การเบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบ
พัสดุ/การจาหน่ายพัสดุ
1.จัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่มีอยู่ใน
การควบคุม และบันทึกรายการซ่อมแซมบารุงรักษาทุก
ครั้ง
2.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บริหารราชการ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2553
3. ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจาปีอย่างสม่าเสมอ
4. มีการจาหน่ายพัสดุที่ชารุด
3.5 การควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการประหยัด
เชื้อเพลิง
1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน /ข้อสรุป

3.6.งานจัดเก็บรายได้
1.จัดทาแบบ ก.ค.1,ก.ค.2 ตามระเบียบ
2.จัดทาทะเบียนคุมผู้ชาระภาษีทุกประเภท
และทุกราย
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นาแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
หากมีการยื่นประเมินใหม่ทุกครั้ง
3.7 กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี
1. การตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้ก่อน
การทาหนังสือทวงหนี้
2. ให้ผู้อานวยการกองคลังตรวจสอบซ้าอีกครั้งก่อนจะส่ง
หนังสือทวง
3.8 กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-GP
1. มีการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบ E-GP
2. มีการแจ้งรายละเอียดเอกสารที่ต้องนามาซื้อเอกสาร
สอบราคา / ประกวดราคาแก่ผู้สนใจในประกาศสอบ
ราคา
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
1.นาระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการปฏิบัติงาน
ราชการทาให้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
รวดเร็วทันเหตุการณ์
2.ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
มีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารกับ
หน่วยงานภายนอกเช่น ท้องถิ่นจังหวัด อาเภอ หรือส่วน
ราชการต่าง ๆ ทาให้การติดต่องานราชการเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และทันกับเหตุการณ์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอ
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน /ข้อสรุป
5. การติดตามประเมินผล
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม
การติดตามประเมินผลมีการติดตามและประเมินผลการ
ประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่
ควบคุมภายในมีความพอเพียง
ผู้ปฏิบัติงาน เสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานเพื่อให้งานมีการ
ตรวจสอบทุกวัน
ประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบของกลุ่มงานการเงินและ
บัญชีและการตรวจสอบ ของสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
ผลการประเมินโดยรวม
ผลการประเมินพบว่ากองคลังมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบตามแบบประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ ยัง
พบว่า งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานจัดเก็บรายได้ มีความเสี่ยงที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ที่จะต้องติดตามในปีถัดไปดังนี้
1.งานการเงินและบัญชี ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ
1.1 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
1.2 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
2.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงคือ
2.1 กิจกรรมการจัดหาพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ
2.2 กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การจาหน่ายพัสดุ
การควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการประหยัดเชื้อเพลิง
3.งานจัดเก็บรายได้ ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงคือ
3.1. ด้านงานจัดเก็บรายได้
3.2. การติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี
ชื่อผู้รายงาน

กาญจนา คาต่าย
(นางกาญจนา คาต่าย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

แบบ ปค.๕
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
กิจกรรรม
ด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณและให้
เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ของ อปท. 2547
และกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การวางฎีกาลายมือ
ชื่อผู้เบิกผู้มีอานาจ
อนุมัติไม่ครบถ้วนทา
ให้เกิดความล่าช้าใน
การเบิกจ่าย

1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ต้องถือปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด
2.หน่วยงานเจ้าของงบ
ประมาณตรวจสอบ
หมวด/ประเภทให้
ละเอียดก่อนวางฎีกา
เบิกจ่ายและตรวจสอบ
เอกสารประกอบฎีกาให้
ครบถ้วนรวมทั้ง
ตรวจสอบลายมือชื่อใน
ฎีกาให้ครบถ้วนเมื่อไม่
ถูกต้องให้แก้ไขแล้วเสร็จ
ภายในสามวันนับจาก
วันที่ได้รับทราบ
3.ผู้ตรวจฎีกาได้ตรวจ
เอกสารทางการเงินอย่าง
เคร่งครัดก่อนมีการ
เบิกจ่ายทุกครั้ง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1.ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547
2. ฎีกาครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมจัดเก็บไว้
รอรับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอกได้

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

1.ลายมือชื่อผู้เบิกผู้มี
อานาจอนุมัติไม่
ครบถ้วนทาให้เกิด
ความล่าช้าในการ
เบิกจ่าย

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.ให้หน่วยงานเจ้าของ 30 กันยายน 25๖2
งบประมาณผู้เบิกคอย 1. ผอ.กองคลัง
กาชับ กากับ ดูแล
2. นวก.การเงินฯ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ให้ดาเนินการเกี่ยวกับ
การรวบรวมส่งเอกสาร
การเบิกจ่ายให้กองคลัง
อย่างครบถ้วน และส่ง
ภายในกาหนด
ระยะเวลาอย่าง
เคร่งครัดเพื่อไม่ให้
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
เกินกว่าระเบียบ
กาหนด

แบบ ปค.๕
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรรม
ด้านการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การบันทึกบัญชี
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
สามารถจัดทารายงานการเงิน
และบัญชีได้ถูกต้องเรียบร้อย
ตามระเบียบฯ
1.เพื่อป้องกันการทุจริต
2.เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องจาก
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย และข้อบังคับ
3.เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการเงิน
และบัญชีถูกต้องมีความ
น่าเชื่อถือ

ความเสี่ยง

1.การบันทึกบัญชีซึ่งมี
หลายขั้นตอน
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีเป็น
บุคคลเดียวกันทาให้
เกิดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานหลายหน้าที่

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1.ออกคาสั่งแบ่งงานให้ การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ชัดเจนเพื่อให้การ
เพียงพอ
ปฏิบัติงานไม่ซ้าซ้อนและ
มีผู้รับผิดชอบงานแต่ละ
ด้าน
2.เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ต้องถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 อย่าง
เคร่งครัด

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

1.การบันทึกบัญชีซึ่ง
มีหลายขั้นตอนและ
ต้องอาศัยความ
ละเอียดถูกต้อง
แม่นยา และมี
ปริมาณงานเพิ่มขึ้น
ทุกเวลาทาให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ไม่ทัน
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีเป็น
บุคคลเดียวกันทาให้
เกิดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานหลาย
หน้าที่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ 30 กันยายน 25๖2
การอบรมเกี่ยวกับงาน 1. ผอ.กองคลัง
ในหน้าที่ เพื่อเป็นการ 2. นวก.การเงินฯ
เพิ่มพูนทักษะความ
เข้าใจในระเบียบ
กฎหมายมากยิ่งขึ้น
2.กาชับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายละเอียด
ความถูกต้องก่อนเสนอ
ทุกครั้ง

แบบ ปค.๕
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรรม
การจัดหาพัสดุตามแผนการ
จัดหาพัสดุประจาปี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ
ถูกต้องตามกฎหมาย /ระเบียบ
หนังสือสั่งการและมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

แต่ละสานัก/กอง/ส่วน
ไม่ได้จัดทาแผนปรับปรุง
การจัดหาพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน

1.ออกคาสั่งแบ่งงานให้
ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ไม่ซ้าซ้อนและมีผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละด้าน
2.เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานต้อง
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 อย่าง
เคร่งครัด

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่ครอบคลุม
เพียงพอเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลง
การจัดหาพัสดุไม่
เป็นไปตามแผน
และห้วงเวลาที่
กาหนดไว้

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

แต่ละสานัก/กอง/ส่วน
ไม่ได้จัดทาแผนปรับปรุง
การจัดหาพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.ให้หัวหน้าสานัก/ 30 กันยายน 25๖2
กอง/ส่วนแจ้ง
1. ผอ.กองคลัง
เจ้าหน้าที่หากมีการ 2. นวก.พัสดุฯ
ดาเนินการจัดหาพัสดุ
ต้องเป็นไปตาม
แผนการจัดหาทุก
ครั้ง
2. มีการติดตามการ
จัดทาแผนการจัดหา
พัสดุ (ผด.1) ทุกครั้ง
ว่าตรงตามแผนที่ตั้ง
ไว้หรือไม่

แบบ ปค.๕
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
การลงทะเบียน/การเบิกจ่าย
พัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การ
จาหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ
ถูกต้องตามกฎหมาย /ระเบียบ
หนังสือสั่งการและมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

1.ระเบียบ / กฎหมาย/
หนังสือสั่งการ และมติ
ครม.มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันทาให้ยากต่อการ
ปฏิบัติงาน

1.จัดทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์
และทรัพย์สินทุกรายการที่มี
อยู่ในการควบคุม และ
บันทึกรายการซ่อมแซม
บารุงรักษาทุกครั้ง
2.ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการบริหาร
ราชการ พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2553
3.ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์
ประจาปีอย่างสม่าเสมอ

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

การควบคุมที่มีอยู่
โดยวิธีสุ่มตรวจจาก
กลุ่มงานการเงิน
และบัญชีของ
สานักงานท้องถิ่น
จังหวัดทุกปี โดย
กาหนดปีละ 2 ครั้ง

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

1.ระเบียบ /
กฎหมาย/หนังสือสั่ง
การ และมติครม.มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่
สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันทาให้ยากต่อ
การปฏิบัติงาน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.กาชับเจ้าหน้าที่ให้ 30 กันยายน 25๖2
ถือปฏิบัติโดยบันทึก 1. ผอ.กองคลัง
ประวัติทุกครั้งที่มีการ 2. นวก.พัสดุ
ซ่อมแซมโดย
เคร่งครัด
2.จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม
หลักสูตรพัสดุอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้
ทราบระเบียบ /
กฎหมาย/หนังสือสั่ง
การที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
และทันกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

แบบ ปค.๕
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ด้านงานจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเก็บ
รายได้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
และสามารถจัดเก็บรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

1.มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบ
2.ผู้เสียภาษีบางราย
ไม่มายื่นแบบชาระ
ภาษีตามห้วง
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด

1.จัดทาแบบ ก.ค. 1 , ก.ค.
2 ตามระเบียบ
2.จัดทาทะเบียนคุม ผู้ชาระ
ภาษีทุกประเภท และทุก
ราย
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นา
แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่
ทราบหากมีการยื่นประเมิน
ใหม่ทุกครั้ง
4.จัดทารายงานการจัดเก็บ
ภาษีบารุงท้องที่อย่าง
สม่าเสมอ
5.ถือปฏิบัติตามคู่มือการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

การควบคุมที่มีอยู่ดี
พอควร แต่ก็สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบ
2.ผู้เสียภาษีบางราย
ไม่มายื่นแบบชาระ
ภาษีตามห้วง
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด

1.นาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมาใช้
ปฏิบัติงาน และปรับปรุง
ระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้
เป็นปัจจุบัน
3.ตั้งงบประมาณ
เพื่อดาเนินการจัดทา
โครงการแผนที่ภาษี
4.ดาเนินการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และรายงานผลการ
ดาเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบอย่าง
สม่าเสมอ

30 กันยายน 25๖2
1. ผอ.กองคลัง
2. นวก.จัดเก็บ
รายได้

แบบ ปค.๕
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
งานทะเบียนพาณิชย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียน
พาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือ
สั่งการ

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

1.ผู้ประกอบ
การ ยกเลิกกิจการ
และไม่ได้แจ้ง
เจ้าหน้าทีท่ ราบทาให้
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

1.จัดทาทะเบียนคุมแบบคา
ขอจดทะเบียนพาณิชย์
2.จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้
ผู้ประกอบการได้ศึกษา
3.ขอรับคาปรึกษาจาก
สานักงานทะเบียนพาณิชย์
เมื่อมีปัญหาอุปสรรค

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

การควบคุมที่มีอยู่ดี
พอควร แต่ก็สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

1.ผู้ประกอบการ
ยกเลิกกิจการและ
ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่
ทราบทาให้ข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบัน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1.ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขอรับรับคา
ปรึกษาจากสานักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ เมื่อมี
ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30 กันยายน 25๖2
1. ผอ.กองคลัง
2. นวก.จัดเก็บ
รายได้

75

แบบ ปค.๕
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
การติดตามและเก็บภาษี
1.การทวงหนี้ลูกหนี้
ลูกหนี้ภาษี
ภาษียังต้องทวงหลาย
วัตถุประสงค์
ครั้ง
เพื่อให้การติดตามลูกหนี้ภาษี
มีประสิทธิภาพสามารถเก็บ
ภาษีได้และจานวนรายลูกหนี้
ในแต่ละปี

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1.การตรวจสอบรายชื่อ การควบคุมที่มีอยู่ดี 1.การทวงหนี้ลูกหนี้
ลูกหนี้ในทะเบียนคุม
ไม่มีลูกหนี้ค้างชาระ ภาษียังต้องทวงหลาย
ลูกหนี้ก่อนการทา
ครั้ง
หนังสือทวงหนี้
2.ให้ผู้อานวยการกอง
คลังตรวจสอบซ้าอีกครั้ง
ก่อนจะส่งหนังสือทวง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ใน
30กันยายน 25๖2
ที่ดินให้ถูกต้องตรงกับ
1.ผอ.กองคลัง
ทะเบียนคุมลูกหนี้
2.นวก.จัดเก็บรายได้
2.จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้
ทุกรายไตรมาสเพื่อให้ง่ายใน
การตรวจสอบและการทวง
ชาระหนี้ที่ถูกต้อง

ชื่อผู้รายงาน
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กาญจนา คาต่าย
(นางกาญจนา คาต่าย)
ผู้อานวยการกองคลัง
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

แบบ ปค.๕
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
การควบคุมการใช้รถส่วนกลางและ
การประหยัดเชื้อเพลิง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทาง
ราชการเป็นไปโดยประหยัดและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการรักษาไว้
ซึ่งวินัยทางการเงินและการคลังและ
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง

พนักงานและ
ผู้บริหาร
ไม่ลงรายละเอียด
การใช้และสถานที่
ไปติดต่อราชการ
ตามแบบที่ระเบียบ
กาหนดยังไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

1.ถือปฏิบัติตาม
การควบคุมที่มีอยู่
ระเบียกระทรวง
ยังไม่เพียงพอ
มหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
และระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.ปฏิบัติตามหนังสือ ที่
มท 0808.2/ว 813
ลงวันที่ 10 มีนาคม
2553

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

พนักงานและ
ผู้บริหาร
ไม่มีการลง
รายละเอียดการใช้
และสถานที่ไปติดต่อ
ราชการตามแบบที่
ระเบียบกาหนด ยัง
ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.จัดทาหลักเกณฑ์ใน
30 กันยายน 25๖2
การใช้รถให้เหมาะสม
1. ผอ.กองคลัง
2.จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
2. นวก.พัสดุ
ผู้รับผิดชอบรถแต่ละคัน
3.สร้างมาตรการ การ
ประหยัดพลังงานน้ามัน
เชื้อเพลิงให้ทุกคนใน
อบต.ทราบและร่วมมือ
กันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4.ให้หัวหน้าสานัก/กอง/
ส่วน คอยกากับดูแลการ
ใช้รถส่วนกลางอย่าง
สม่าเสมอ

แบบ ปค.๕
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
การใช้รถยนต์ส่วนกลางและการ
บารุงรักษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย /ระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
เหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า และได้รับ
การบารุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ

ความเสี่ยง

1.พนักงานขับรถยนต์ที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานมี
เพียงคนเดียว บางครั้ง
มีเหตุไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ทาให้การ
ติดต่อไปราชการเป็น
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของบุคคลนั้น
2.พนักงานขับรถไม่ได้
ทาหน้าที่ของตนเอง
โดยปล่อยปะละเลยให้
เจ้าหน้าที่ พนักงานที่
ไม่มีหน้าที่ขับรถใช้รถ
ส่วนกลาง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1.ถือปฏิบัติตาม
การควบคุมที่มีอยู่ดี
ระเบียบ
พอควร
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2.ปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว
813 ลงวันที่ 10
มีนาคม 2553

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

1.พนักงานขับรถยนต์
ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานมี
เพียงคนเดียว บางครั้ง
มีเหตุไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ทาให้การ
ติดต่อไปราชการ
จาเป็นต้องมีคนขับรถ
แทนซึ่งอาจไม่อยู่ใน
ภาระหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบของบุคคล
นั้น
2.พนักงานขับรถไม่ได้
ทาหน้าที่ของตนเอง
โดยปล่อยปะละเลยให้
เจ้าหน้าที่ พนักงานที่
ไม่มีหน้าที่ขับรถใช้รถ
ส่วนกลาง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.ผู้บริหารกาชับ
30 กันยายน 25๖1
เจ้าหน้าที่/ พนักงานขับ 1. ผอ.กองคลัง
รถ ที่นารถส่วนกลางไป 2. นวก.พัสดุ
ใช้ทุกคน ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
2.ทาบันทึกแจ้งเวียน
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ให้ทุกกอง ส่วนทราบ
และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
3.ผู้บริหารว่ากล่าว
ตักเตือนให้พนักงานขับ
รถทุกคันตามคาสั่ง
รับผิดชอบบารุงดูและ
รักษารถยนต์แต่ละคันให้
มีสภาพดีพร้อมใช้งาน
เสมอ

แบบ ปค.4
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผลการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน กองช่าง ได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายในกองช่าง องค์ การบริห ารส่ ว น
ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม ต าบลริ ม ป่ า ก่ อ ด า ได้ วิ เคราะห์ ป ระเมิ น ระบบการ
คาสั่งแบ่งงานของกองช่าง ในภารกิจงาน 2 งาน คือ งาน ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจาตามคาสั่ งแบ่ ง
ก่อสร้าง และงานออกแบบและควบคุมอาคารความเสี่ยงคือ งานของกองช่ า ง ในภารกิ จ งาน 2 งาน คื อ งาน
ประสิทธิภาพของบุคลากร จริยธรรมของผู้บริหารและ
ก่อสร้าง และงานออกแบบและควบคุมอาคาร โดย
เจ้าหน้าที่ทาให้มีผลกระทบต่อการควบคุม
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน
สภาพแวดล้อมภายนอก มีผลกระทบต่อการ
การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ควบคุมคือ ระเบียบกฎหมายใหม่ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคใน ว่าด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติก ารควบคุ ม
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 งานใน
2.การประเมินความเสี่ยง
แต่ละกิจกรรมของกองช่างยังมีจุดอ่อนการควบคุมที่มี
กิจกรรมด้านการออกแบบ การสารวจ และการ
อยู่ ไ ม่ เพี ย งพอและครอบคลุ ม ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ประมาณการราคา
ติดตามต่อไปคือ
มีความเสี่ยงในคือเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการ
1.งานสารวจ งานออกแบบ และงาน
ปฏิบัติงานทีหลายโครงการทาให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง ประมาณการราคา
ความแม่นยาในการออกแบบ การสารวจและการประมาณ
2.งานควบคุมงานก่อสร้าง
การราคายังมีข้อผิดพลาดเนื่องจากระยะเวลาในการ
ดาเนินงานสั้น และนโยบายผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย
กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ความเสี่ยงที่พบ
เนื่องจากผู้ควบคุมงานไม่สามารถควบคุมงานได้ที
ละหลายโครงการในคราวเดียวกัน ทาให้ดูแลไม่ทั่วถึง
และผู้ควบคุมงานไม่ได้จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างและเหตุการณ์สภาพแวดล้อมรายวันไม่เป็นปัจจุบัน
และ สภาพดินฟ้าอากาศทาให้การควบคุมงานมีความ
คลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการดาเนินงาน วัสดุ
ที่นามาใช้และระยะเวลาของการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน
ไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทราบในวันที่มี
การเข้าดาเนินงานและระหว่างปฏิบัติงานทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดและแก้ไขงานหลังงานเสร็จสิ้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
3.กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรม การออกแบบ การสารวจและการประมาณ การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม ดังนั้นจึงควรมี
การราคา ทุ ก กิ จ กรรมมี ก ารควบคุ ม อยู่ แ ล้ ว โดยถื อ การติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติ
ต่ า ง ๆ และแนวทางปฏิ บั ติ ต่ า งๆ และใช้ ร าคาจาก
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหลักในการคานวณราคา
กลางก่อสร้างหรือสืบราคาส่วนค่าแรง ค่าเสื่อมราคา ค่า
ขนส่ งโดยใช้ ข องกรมบั ญ ชี ก ลางและมี ก ารตรวจสอบ
เอกสารก่อนนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง มีการควบคุมโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการพัสดุ
ของหน่ ว ยบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2535
รวมทั้ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ. 2553 และ
ระเบี ย บ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งมาเป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
กิจกรรมการควบคุมด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร มีการควบคุมโดย พรบ.
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2522 และ พรบ.
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
กิจกรรมควบคุมการซ่อมแซมไฟฟ้า มีการควบคุมโดย
การตั้ งงบประมาณในข้ อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี สาหรับ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
ในปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมีบทบาทสาคัญในการ
ทางานมาขึ้น โดยการนามาช่วยในการบริหารและ
ปฏิบัติการในกองช่าง และติดตามข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ ได้
การประสานงานภายในและภายนอกของกองช่าง การ
ติดต่อประสานงานภายใน ผู้อานวยการกองช่างสั่งการ
ให้ช่างควบคุมงานควบคุมดูแลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
และทุ ก ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ แ ล้ ว รายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น น าเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้ทราบผลการ
ปฏิบัติงานได้ ให้รีบ รายงานต่อผู้บั งคับบัญชาทราบทุก
ครั้ง เพื่อรีบหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ก า ร ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น ภ า ย น อ ก มี ก า ร จั ด
ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ค วามรู้ ให้ แ ก่ ป ระชาชนได้ รั บ
ท รา บ ร ะ เบี ย บ แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง จั ด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิก อบต.และประชาชน
เข้ามาร่วมประชุมเพื่อสอบถามการสารวจข้อมูลพื้นฐาน
ของแต่ ล ะหมู่ บ้ า น ให้ ต รงกั บ สภาพพื้ น ที่ ข้ อ เท็ จ จริ ง
เพื่ อ ให้ ก ารก่ อ สร้ า ง การออกแบบ การเขี ย นแบบ
โครงสร้างการก่อสร้างต่างๆ นั้นถูกต้องและเข้าถึงความ
ต้ อ งการแก้ ไขปั ญ หาตามที่ ป ระชาชนร้ อ งขอได้ อ ย่ า ง
แท้จริง โปร่งใสและตรวจสอบได้
การติ ด ต่ อ ประสานงานทางโทรศั พ ท์ และ
โทรสาร มี โ ทรศั พ ท์ แ ละโทรสารใช้ ใ นการติ ด ต่ อ
ประสานงานในภารกิจหน้าที่ของกองช่างได้ เป็นอย่างดี
เช่น กรณีมีความขัดข้องเรื่องระเบียบ กฎหมาย สามารถ
ใช้โทรศัพท์ส อบถามจากส่ ว นกลางและให้ ตอบปัญ หา
และช่วยส่งแฟกซ์ ระเบี ยบ กฎหมาย หนั งสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้ด้วย
5.การติดตามประเมินผล
ติดตามการดาเนินงานในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ปฏิบัติงานระดับเหนือขึ้นไป

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารมี ค วามเหมาะสมและ
เพียงพอ

ผลการประเมิน มีการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
ถือปฏิบัติ ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซึ่งกาหนดในเอกสาร คาแนะนา และมีการติดตาม
จากผู้บังคับบัญชาอย่างตัวเนื่อง

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินพบว่า กองช่างมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ของการ
ควบคุมภายใน มีการควบคุมที่ เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในระดับหนึ่งแต่ยังพบความเสี่ยง ซึ่งจะต้องนาไป
จัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป คือ
1. งานสารวจ งานออกแบบ และงานประมาณการราคา
2. งานควบคุมงานก่อสร้าง
3. กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร
ชื่อผู้รายงาน

จานง วรรณราช
(นายจานง วรรณราช)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่าง
วันที่ 16 ตุลาคม 2561

แบบ ปค.5
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กิจกรรม
การออกแบบ การสารวจ และ
การประมาณการราคา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การสารวจ การออกแบบ
การเขียนแบบโครงการก่อสร้าง
ต่าง ๆ การประมาณราคาค่า
ก่อสร้างให้ถูกต้อง การ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม.และ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ

ความเสี่ยง
-เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
- ผู้ปฏิบัติงานในด้านการ
สารวจออกสารวจ การ
ออกแบบและการประมาณ
ราคา ทีละหลายโครงการทา
ให้งานล่าช้าและดูแลไม่
ทั่วถึง
- ความแม่นยาในการ
ออกแบบ การสารวจ และ
การประมาณราคา ยังมี
ข้อผิดพลาด เนื่องจาก
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
สั้นและมีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบหนังสือสั่งการ
- นโยบายผู้บริหารไม่ชัดเจน
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้ง
ด้านงบประมาณ

การควบคุมภายในที่มี
อยู่
- ขอคาปรึกษาจาก
หน่วยงานที่มี
ประสบการณ์ทางด้าน
การสารวจและออกแบบ
- ถือปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ และ
แนวทางทางปฏิบัติต่าง
ๆ และใช้ราคาจาก
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เป็นหลักในการคานวณ
ราคากลางก่อสร้างหรือ
สืบราคาส่วนค่าแรง ค่า
เสื่อมราคา ค่าขนส่งโดย
ใช้ของกรมบัญชีกลาง
-มีการตรวจสอบเอกสาร
ก่อนการนาไปใช้งาน

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน
การควบคุมที่มี
อยู่ยังไม่
ครอบคลุม
เพียงพอ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
-การปฏิบัติงานในด้าน
การสารวจออกสารวจ
การออกแบบและการ
ประมาณราคา ทีละ
หลายโครงการทาให้งาน
ล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง
- ความแม่นยาในการ
ออกแบบ การสารวจ
และการประมาณราคา
ยังมีข้อผิดพลาด
- มีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ,แบบแปลน
บ่อย

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตรวจสอบและ
30 กันยายน 2562
ติดตามหนังสือสั่ง ผู้อานวยการกองช่าง
การที่เกี่ยวข้องก่อน
นาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาให้
ละเอียดและ
รอบคอบ
-สรรหาบุคลากร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมี
ความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ควบคุมงานก่อสร้างมีเพียง
คนเดียวทาให้การควบคุม
งานก่อสร้างหลายโครงการ
ทาให้ดูแลไม่ทั่วถึง

การควบคุมภายในที่มี
อยู่

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

-ปฏิบัติตามระเบียบ
การควบคุมที่มีอยู่
กระทรวงการคลังว่า ไม่เพียงพอและ
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ครอบคลุม
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
และการจัดหาพัสดุ
ภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ควบคุมงานก่อสร้างมี
เพียงคนเดียวทาให้การ
ควบคุมงานก่อสร้าง
หลายโครงการทาให้ดูแล
ไม่ทั่วถึง
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แบบ ปค.5

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-กาชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมงานปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่ง
การ อย่างเคร่งครัด
-กาชับให้ช่างผู้
ควบคุมงานแจ้งให้
คณะกรรม
การตรวจรับงาน
จ้างทุกครั้งที่มีการ
ลงงานและระหว่าง
ปฏิบัติงานเพื่อลด
ข้อผิดพลาด
-สรรหาบุคลากร

30 กันยายน
2562
ผู้อานวยการกอง
ช่าง

แบบ ปค.5
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
-สภาพดินฟ้าอากาศทาให้
การควบคุมงานมีความ
คลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของวิธีการดาเนินงาน
วัสดุที่นามาใช้และ
ระยะเวลาของการก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ไม่ได้จดบันทึกสภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
และเหตุการณ์
สภาพแวดล้อมเป็นรายวัน
ไม่เป็นปัจจุบัน

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-สภาพดินฟ้าอากาศทาให้
การควบคุมงานมีความ
คลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของวิธีการดาเนินงาน
วัสดุที่นามาใช้และ
ระยะเวลาของการก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ผคู้ วบคุมงาน
ไม่ได้จดบันทึกสภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและ
เหตุการณ์สภาพแวดล้อม
เป็นรายวันไม่เป็นปัจจุบัน

ชื่อผู้รายงาน
(นายจานง วรรณราช)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่าง
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
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แบบ ปค.4
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
สภาพแวดล้อมการควบคุม
สภาพแวดภายใน ได้แก่ คำสั่งแบ่งงำน
สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยในภำพรวมของ
แบ่งเป็น 3 งำน ได้แก่
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ของ
1. งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำได้วิเครำะห์
2. งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในจำกภำรกิจงำน
3. งำนกีฬำและนันทนำกำร
ประจำ ตำมคำสั่งแบ่งงำนของกองกำรศึกษำ ใน
กิจกรรมกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็น
ภำรกิจ 3 งำน คือ
ควำมเสี่ยงเกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในได้แก่ ขนำดบุคลำกร 1.งำนบริหำรกำรศึกษำ
เจ้ำที่ที่รับผิดชอบงำนโดยตรง บุคลำกร ขำดควำมรู้ในด้ำนจัดทำ 2.งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
หลักสูตร งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนอำคำรสถำนที่
3.งำนกีฬำและนันทนำกำร
สภาพแวดล้อมภายนอก อุปสรรคในกำรกำกับดูแลในกำร โดยวิเครำะห์ประเมินผลตำมองค์ประกอบของ
ปฏิบัติงำน กำรติดต่อสื่อสำร บำงครั้งเกิดข้อบกพร่องในกำร มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ตำมหลักเกณฑ์
ทำงำน ระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
๒. การประเมินความเสี่ยง
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับ
กิจกรรมการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควำมเสี่ยงที่ หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 มีกำรควบคุมที่
สำคัญ
เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งแต่มีเรื่องที่
-ด้ำนแผนงำนพัฒนำและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ต้องปรับปรุงดังนี้ คือ
กำรศึกษำ มีผลกำรปฏิบัติน้อยและขำดกำรติดตำมประเมินผล - กำรบริหำรงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
งำนที่ได้ดำเนินกำรไปแล้ว
- กำรบริหำรกำรศึกษำเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน
- ด้ำนอำคำรสถำนที่ภำยในบริเวณของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กยัง
งบประมำณตำมโครงกำรต่ำงๆ
คับแคบไม่เพียงพอสำหรับเด็ก และยังไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี
- กำรส่งเสริมพัฒนำตำมวัยให้กับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมด้านบริหารการศึกษา เรื่องการเบิกจ่ายเงิน
- กำรป้องกันโรคและควบคุมกำรระบำดใน
งบประมาณโครงการต่าง ๆ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ยังมีควำมเสี่ยงเนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบ หนังสือ - กำรบริหำรงำนพัสดุ
สั่งกำร และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจนว่ำค่ำใช้จ่ำยไหนเบิก - กำรบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี
ได้หรือเบิกไม่ได้และงำนยังล่ำช้ำเนื่องจำกบุคลำกรไม่เพียงพอ ซึ่งต้องนำไปจัดทำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ได้รับมอบหมำยงำนในหน้ำที่ปริมำณที่มำก ทำให้กำรปฏิบัติงำน ภำยในระดับส่วนงำนย่อยในปีถัดไป
ด้ำนฎีกำเบิกจ่ำยเงินยังมีข้อผิดพลำด

แบบ ปค.4
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย
มีควำมเสี่ยงคือครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กจัดทำหลักสูตร
กำรศึกษำยังไม่ได้มำตรฐำนตำมที่กำหนด
กิจกรรม ป้องกันโรคและควบคุมการระบาดของโรคมือเท้า
ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีควำมเสียงคือยังมีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้ำปำกในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กอยู่
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ
เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบ หนังสือสั่งกำรและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง งำนยังล่ำช้ำเนื่องจำกบุคลำกรมีไม่
เพียงพอและงำนปริมำณที่มำกจึงเกิดข้อบกพร่องและ
ผิดพลำดเกิดขึ้น
กิจกรรมการบริหารงานการเงินและบัญชี
ขำดบุคลำกรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงของกอง
กำรศึกษำ ทำให้งำนกำรเงินและบัญชีต้องเป็นควำม
รับผิดชอบของกองคลัง บุคลำกรมีไม่เพียงพอ ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชี
๓. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประสำนงำน
ระหว่ำงครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กให้ปฏิบัติงำนตำมระเบียบ
กฎหมำย หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ำเสมอ
- จัดทำแผนกำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุมทั้งด้ำน
กำรเรียนกำรสอน
- ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
- จัดสื่อกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรเด็กทั้ง
4 ด้ำน
กิจกรรม ด้านบริหารการศึกษา เรื่องการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามโครงการต่างๆ
-ปฏิบัติตำมระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งกำรและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรม การส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย
-ส่งเจ้ำหน้ำที่รับกำรอบรมกำรจัดทำหลักสูตร กำร
วิเครำะห์ หลักสูตรตลอดจนมำตรฐำนกำรศึกษำในทุกระดับ/
ประชุมรับทรำบนโยบำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง
ทุกครั้ง
-จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
-มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

กำรควบคุมที่มีอยู่ของส่วนกำรศึกษำฯ เป็นไปตำม
โครงสร้ำงองค์กร และมีคำสั่งแบ่งงำนที่ชัดเจน แต่
ผลกำรประเมินและกำรควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมชัดเจนเท่ำที่ควร ดังนั้น จึงควรมีกำร
ติดตำม ตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องต่อไป

แบบ ปค.4
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
กิจกรรม ป้องกันโรคและควบคุมการระบาดของโรคมือเท้า
ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-รักษำควำมสะอำดภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
-ปฏิบัติตำมคำแนะนำของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำง
เคร่งครัด
-จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรป้องกัน
โรคมือเท้ำปำก
- รักษำควำมสะอำดภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและดูแลของ
ใช้ในศูนย์อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ
มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งกำรและ
กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการบริหารงานการเงินและบัญชี
มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งกำรและ
กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
- ใช้ระบบสำรสนเทศมำช่วยในกำร
ปฏิบัติงำน ข้อมูล ทำงอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรศัพท์ โทรสำร
- จัดทำสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยมำกขึ้น
- จัดทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำร
ดำเนินกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในด้ำนต่ำงๆ
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บังคับ บัญชำ
ทรำบตำมลำดับเพื่อพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข
๕. การติดตามประเมินผล
- มีกำรพัฒนำจัดทำสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำก
หลำยมำกขึ้น
- จัดทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง
- ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำม
สำมำรถตำมควำมเหมำะสม
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
ทรำบ ตำมลำดับเพื่อพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีควำมเหมำะสมและ
เพียงพอ

ผลกำรประเมิน พบวำ มีกำรติดตำม ประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน ถือปฏิบัติ ตำมแนวทำงกำรติดตำม
ประเมินผลกำร ควบคุมภำยใน ซึ่งกำหนดในเอกสำร
คำแนะนำ กำรจัดทำรำยงำนตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 กำร
ติดตำมประเมินผลอยูในเกณฑดีพอสมควร

ผลการประเมินโดยรวม
ผลกำรประเมิน พบว่ำ กองกำรศึกษำมีภ ำรกิจตำมโครงสร้ ำงและคำสั่ งแบ่ งงำนภำยใน กองกำรศึกษำแบ่ ง
ออกเป็น 3 งำน คือ
1.งำนบริหำรกำรศึกษำ
2.งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
3.งำนกีฬำและนันทนำกำร
เพื่อให้มีกำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561
โดยวิเครำะห์ประเมิ นผลตำมองค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในของรัฐ พ.ศ.2561 มีกำรควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับ
หนึ่งแต่ยังมีควำมเสี่ยงปรับปรุงดังนี้ คือ
o กำรบริหำรงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
o กำรบริหำรกำรศึกษำเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมโครงกำรต่ำงๆ
o กำรส่งเสริมพัฒนำตำมวัยให้กับเด็กปฐมวัย
o กำรป้องกันโรคและควบคุมกำรระบำดในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
o กำรบริหำรงำนพัสดุ
o กำรบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี
ซึ่งต้องนำไปจัดทำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในระดับส่วนงำนย่อยในปีถัดไป
ชื่อผู้รายงาน

ดำรุณี สถำนเดิม
(นำงดำรุณี สถำนเดิม)
ตาแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รักษำรำชกำรแทน
ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ
วันที่ 16 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕61

แบบ ปค.5
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
การบริหารงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานของ
ส่วนการศึกษา ฯ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
๒. เพื่อให้การดาเนินการตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยง

-ด้านแผนงานพัฒนา
และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา มีผลการ
ปฏิบัติน้อยและขาด
การติดตามประเมินผล
งานที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว
-ขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบโดยตรง งาน
การเงินและบัญชียังอยู่
ในความรับผิดชอบของ
กองคลัง

การควบคุมภายในที่มี
อยู่

-ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ประสานงาน
ระหว่างครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กให้ปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่าเสมอ
- จัดทาแผนการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กให้
ครอบคลุมทั้งด้านการ
เรียนการสอน
-ปรับปรุงอาคารสถานที่
-จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการเด็ก ทั้ง 4
ด้าน

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงตามที่ระบุ
ไว้ได้ในระดับหนึ่งและ
มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาทุกครั้ง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-ด้านแผนงานพัฒนา
และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา มีผลการ
ปฏิบัติน้อยและขาด
การติดตาม
ประเมินผลงานที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว
-ขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบโดยตรง
งานการเงินและบัญชี
ยังอยู่ในความ
รับผิดชอบของกอง
คลัง

-มอบหมายเจ้าหน้าที่
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯ
และจัดทาข้อมูลให้เป็น
รูปธรรมสามารถ
ประเมินผลได้
-มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
-รายงานการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- มีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่เป็นบางส่วนที่ได้รับ
การสนับสนุนจากเอกชน
และของ อบต.

30 กันยายน 2562
รองปลัด อบต.ฯ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
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แบบ ปค.5
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ด้านบริหารการศึกษา เรื่อง
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามโครงการต่างๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานบริหารการศึกษา
มีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

- เนื่องจากมีการ
มีการปฏิบัติตามระเบียบ
เปลี่ยนแปลงระเบียบ
คาสัง่ หนังสือสั่งการและ
หนังสือสั่งการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่
ชัดเจนว่ามีค่าใช้จ่ายไหน
เบิกได้หรือเบิกไม่ได้
-งานยังล่าช้า เนื่องจาก
บุคคลากรมีไม่เพียงพอ
และงานมีปริมาณที่มาก
-ฎีกาเบิกจ่ายเงินยังมี
ข้อผิดพลาด

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู่ยัง
ไม่ครอบคลุมชัดเจน
เพียงพอ

-เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบ
หนังสือสั่งการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ชัดเจนว่ามี
ค่าใช้จ่ายไหนเบิกได้
หรือเบิกไม่ได้
-งานยังล่าช้า
เนื่องจากบุคคลากรมี
ไม่เพียงพอและงานมี
ปริมาณที่มาก
-ฎีกาเบิกจ่ายเงินยังมี
ข้อผิดพลาด

-จัดทาคาสั่งแบ่งงานให้
รัดกุมและกระจายงานให้
ส่วนอื่นช่วยปฏิบัติงานด้าน
การจัดทาเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง,เอกสารการเบิก
จ่ายเงิน
-กาชับ ดูแลเรื่องการส่ง
เอกสารการเบิกจ่ายให้ตรง
กับห้วงเวลาการเบิกจ่าย
-มีการตรวจสอบเอกสาร
การเบิกจ่ายให้ละเอียดและ
รอบคอบทุกครั้งก่อนวาง
ฎีกา

30 กันยายน
2562
รองปลัด อบต.ฯ
ครูผู้ดูแลเด็ก
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แบบ ปค.5
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็ก
ปฐมวัย
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีความ
พร้อมก่อนการศึกษาต่อใน
ระดับอนุบาล,ประถมศึกษา

ความเสี่ยง

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก
จัดทาหลักสูตรการศึกษา
ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่
กาหนด

การควบคุมภายในที่มี
อยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

- ส่งเจ้าหน้าที่รับการ
อบรมการจัดทาหลักสูตร
การวิเคราะห์ หลักสูตร
ตลอดจนมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับ /
ประชุมรับทราบนโยบาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องทุกครั้ง
- จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- มีแผนการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

มีการกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดีต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอต่อ
การบรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กจัดทา
หลักสูตรการศึกษายัง
ไม่ได้มาตรฐานตามที่
กาหนด

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ใช้เครื่องมือเกณฑ์การ
ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นแนว
ทางในการดาเนินงาน
ศพด.
- จัดทาสื่อการเรียนที่
หลากหลายมากขึ้น
- จัดทาแบบสอบถามใน
การดาเนินการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในด้านต่างๆ
- มีการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าวถึงผู้ปกครอง
- มีการจัดประชุม
ผู้ปกครองอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง

๓๐ กันยายน ๒๕62
รองปลัด อบต.ฯ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

แบบ ปค.5
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ป้องกันโรคและควบคุมการ
-ยังมีเด็กป่วยเป็นโรค
ระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
อยู่
๑. เพื่อป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาด
๒. เพื่อเป็นการป้องกัน
เบื้องต้น และการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่ให้เป็นโรค
๓. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพดีใน
สภาพแวดล้อมที่ดี

การควบคุมภายในที่มีอยู่

- ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
- ปลูกฝังให้เด็กรักษาความ
สะอาด ล้างมือด้วยน้าและ
สบู่ก่อนรับประทานอาหาร
และล้างมือหลังขับถ่าย
- ตรวจสุขภาพเด็กทุกเช้า
ก่อนเข้าเรียน
- รักษาความสะอาดภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดูแล
ของใช้ในศูนย์อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

การติดตามการแพร่
ระบาดของโรคโดยดู
ผลจากการมีผู้ป่วย
ลดลงและการแพร่
ระบาดของโรคเบา
บางลง

ยังมีเด็กป่วยเป็น
โรคในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอยู่

- ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของกระทรวง
สาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด
- หน่วยงานสาธารณสุข
อนามัยประจาตาบลลง
พื้นที่คัดกรองเด็กและมี
การตรวจสุขภาพ ให้
ความรู้แก่ครูและ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

๓๐ กันยายน ๒๕62
- รองปลัด อบต.ฯ
- ครูผู้ดูแลเด็ก
- ผู้ดูแลเด็ก

แบบ ปค.5
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
กิจกรรม
การบริหารงานพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการควบคุมและ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง

- เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบ
หนังสือสั่งการและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
-งานยังล่าช้า เนื่องจาก
บุคลากรมีไม่เพียงพอและ
งานมีปริมาณที่มาก
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างยัง
มีข้อผิดพลาด

การควบคุมภายในที่
มีอยู่
มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ คาสั่ง
หนังสือสั่งการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ - เนื่องจากมีการ
ครอบคลุมเพียงพอ
เปลีย่ นแปลงระเบียบ
หนังสือสั่งการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-งานยังล่าช้า เนื่องจาก
บุคลากรมีไม่เพียงพอ
และงานมีปริมาณที่มาก
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังมีข้อผิดพลาด

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-.จั ด ส่ งเจ้ าห น้ าที่ ผู้ ๓๐ กันยายน ๒๕62
ปฏิบัติเข้ารับการอบรม - รองปลัด อบต.ฯ
-สรรหาบุ ค ลากรเพื่ อ - ครูผู้ดูแลเด็ก
ช่วยเหลืองานด้านการ
บริหารพัสดุ

แบบ ปค.5
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
กิจกรรม
การบริหารงานการเงินและ
บัญชี
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการควบคุมและ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง

-งานยังล่าช้า เนื่องจาก
บุคคลากรมีไม่เพียงพอ
-งานด้านการเงินและบัญชี
ยังเป็นความรับผิดชอบ
ของกองคลัง

การควบคุมภายในที่ การประเมินผลการ
มีอยู่
ควบคุมภายใน

มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ คาสั่ง
หนังสือสั่งการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การควบคุมที่มีอยู่ยัง -งานยังล่าช้า เนื่องจาก
ไม่ครอบคลุมเพียงพอ บุคคลากรมีไม่เพียงพอ
-งานด้านการเงินและบัญชี
ยังเป็นความรับผิดชอบ
ของกองคลัง

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

-จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้
๓๐ กันยายน ๒๕62
ปฏิบัติเข้ารับการอบรม - รองปลัด อบต.ฯ
- สรรหาบุคลากรเพื่อ - ผอ.กองคลัง
ช่วยเหลืองานกอง
การศึกษา
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ศึกษาระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้รายงาน
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ดารุณี สถานเดิม
(นางดารุณี สถานเดิม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

