รายงานการประเมิ
รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
พ 2561
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
พ 2561

องคการบริหารสวนตําบลแหลมทราย
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คํานํา
ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติใหหน.วยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ9กระทรวงการคลังว.าดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ9ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน.วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
การควบคุ มภายในถือเป; นมาตรฐานและหลั กเกณฑ9ที่หน. วยงานของรั ฐทุ กหน.ว ยงานตอง
ดําเนินการในระดับองค9กรและส.วนงานย.อยภายในองค9กร เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นอย.างสมเหตุสมผลว.าจะ
บรรลุวัตถุประสงค9การควบคุมภายในดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน ไดแก. ดานการดําเนินงาน ดานการ
รายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับต.าง ๆ เป;นส.วนหนึ่งที่แทรกอยู.ในการปฏิบัติ
ตามปกติของหน.วยงานของรัฐที่ตองกระทําอย.างเป;นขั้นเป;นตอนและต.อเนื่อง มิใช.เป;นผลสุดทายของการ
กระทํา เกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหน.วยงานของรัฐ โดยผูกํากับดูแล ฝBายบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูตรวจสอบ
ภายใน เป; น ผู มี บ ทบาทสํ า คั ญในการทํ าใหมี การควบคุมภายในเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งไม. ใช. เ พี ย งการกํ า หนดนโยบาย
ระบบงาน คู.มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร9มดําเนินงานเท.านั้น หากแต.ตองมีการปฏิบัติ ดังนั้น การควบคุม
ภายในจึงควรกําหนดใหเหมาะสมกับโครงสรางองค9กรและภารกิจของหน.วยงานของรัฐ
อย.างไรก็ตามการควบคุมภายในที่มีอยู.อาจเหมาะสมกับสถานการณ9หนึ่ง แต.เมื่อระยะเวลา
ผ.านไปหรือมีเหตุการณ9หรือปEจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป การควบคุมภายในที่มีอยู.เดิมอาจไม.เหมาะสมและไม.
เป;นปEจจุบัน จึงจําเป;นตองมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมภายในที่ใชอยู.อย.าง
ต.อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหหน.วยรับตรวจบริหารงานเป;นไปอย.างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะ
ก.อใหเกิดประโยชน9สูงสุดในการดําเนินงาน การใชจ.ายเงินงบประมาณ และมีการบริหารทรัพย9สินของทาง
ราชการเพื่อใหเกิดประโยชน9สูงสุดแก.ประชาชน
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มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
ข0อมูลทั่วไป
ระบบการควบคุมภายใน เป;นกลไกที่สําคัญและเป;นเครื่องมือในการบริหารงานในหน.ว ยงาน ไม.ว.า จะ
เป;นการจัดการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ. ระบบการควบคุมภายในจะช.ว ยควบคุม
หรือลดความเสี่ย งของหน.ว ยงานใหอยู.ในระดับ ที่ย อมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดการของ
หน.วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค9 ในอดีต ที่ผ.า นมาการบริห ารงานของหน.ว ยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุม
ภายในซึ่งอาจอยู.ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือต.าง ๆ
โดยส.วนใหญ.จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ9
ที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไม. ครอบคลุมถึ งการจั ดการดานอื่น ๆ นอกเหนือจากดานการเงิน และบัญ ชีใน
หน.วยงาน จึงไม.สามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน.วยงานได ระบบการควบคุมภายในที่
ดีควรเป;นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเป;นองค9รวมของหน.วยงาน
นั้น ๆ ว.ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม. เพียงใดการที่ระบบการควบคุมภายในของ
รั ฐ ยั ง ไม. ครอบคลุ มทุ กระบบงาน อาจเป; น ช. องทางรั่ ว ไหลทํ า ใหเกิ ด ความเสี ย หายในหน. ว ยงาน และการ
ดํ าเนิ นงานไม. สั มฤทธิ์ ผล ทั้ งนี้ จ ากประสบการณ9 ใ นภาครั ฐ สาเหตุ ส. ว นหนึ่ ง เกิ ด จากการกํ าหนดหนาที่ และ
มอบหมายงานในหน.วยงานไม.เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม.มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยง
แนวคิด
1. การควบคุมภายในเป;นกลไกที่จะทําใหหน.วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค9การควบคุมภายในดาน
ใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน ไดแก. ดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับ
2. การควบคุมภายในเป;นส.วนประกอบที่แทรกอยู.ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน.วยงานของรัฐ
การควบคุมภายในเป;นสิ่งที่ตองกระทําอย.างเป;นขั้นตอนและต.อเนื่อง มิใช.เป;นผลสุดทายของการกระทํา
3. การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหน.วยหน.วยงานของรัฐ โดยผูกําดับดูแล ฝBายบริหาร
ผูปฏิบัติงาน และผูตรวจสอบภายใน เป;นผูมีบทบาทสําคัญในการทําใหมีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งไม.ใช.
เพียงการกําหนดนโยบาย ระบบงาน คู.มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร9มดําเนินงานเท.านั้น หากแต.ตองมีการ
ปฏิบัติ
4. การควบคุมภายในสามารถใหความเชื่อมั่นอย.างสมเหตุสมผลว.าจะบรรลุวัตถุประสงค9ที่กําหนดของ
หน.วยงานของรัฐ อย.างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่กําหนดก็อาจจะไม.สามารถใหความมั่นใจแก.ผูกํากับดูแล
และฝBายบริหารว.าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค9อย.างสมบูรณ9
5. การควบคุมภายในควรกําหนดใหเหมาะสมกับโครงสรางองค9กรและภารกิจของหน.วยงานของรัฐ

ขอบเขตการใช0
มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน.วยงานของรัฐ จัดทําขึ้นสําหรับหน.วยงานของรัฐเพื่อใชเป;น
กรอบแนวทางในการจัดทําระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซ้ําซอนของงาน
ในความรับผิ ดชอบของหน.วยงานของรัฐ และมีการติดตามประเมิน ผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติอย.างต.อเนื่อง
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
หน.วยงานของรัฐตองใหความสําคัญกับวัตถุประสงค9ของการควบคุมภายในแต.ละดาน ดังนี้
1. วัตถุประสงค9ดานการดําเนินงาน (Operations Objectives) เป;นวัตถุประสงค9เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป]าหมายดานการดําเนินงาน ดานการเงิน
ตลอดจนการใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย9สิน การป]องกันหรือลดความผิดพลาดของหน.วยงานของรัฐ
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน.วยงานของรัฐ
2. วัตถุประสงค9ดานการรายงาน (Reporting Objectives) เป;นวัตถุประสงค9เกี่ยวกับการรายงานทาง
การเงินและไม.ใช.การเงิน ที่ใชภายในและภายนอกหน.วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือไดทันเวลา
โปร.งใส หรือขอกําหนดอื่นของทางราชการ
3. วัตถุประสงค9ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ (Compliance Objectives) เป;น
วัตถุ ประสงค9เ กี่ย วกั บการปฏิบั ติต ามกฏหมาย ระเบีย บ ขอบั งคั บหรือมติคณะรัฐ มนตรีที่เกี่ ยวของกับ การ
ดําเนินงาน รวมทั้งขอกําหนดอื่นของทางราชการ
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานเป;นไปอย.างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเป;นไป
อย.างประหยัดและคุมค.า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไม.จําเป;น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน.วยงาน ซึ่งจะช.วยลดตนทุนการดําเนินงานแก.หน.วยงานในที่สุด
5. เพื่ อ ใหมี ขอมู ล และรายงานทางการเงิ น ที่ ถู กตองครบถวนและเชื่ อ ถื อ ได สรางความมั่ น ใจแก.
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
6. เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับของ
หน.วยงานอย.างถูกตองและครบถวน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
หน.วยงานของรัฐไดกําหนด วิสัยทัศน9พันธกิจ ยุทธศาสตร9 วัตถุประสงค9 ซึ่งมีความแตกต.างกัน
ใน
แต.ล ะหน.ว ยงาน การควบคุ มภายในจะเป;นเครื่ องมือสนับ สนุ นใหหน. วยงานของรั ฐสามารถขับเคลื่ อนการ
ปฏิ บัติ งานใหบรรลุวั ต ถุป ระสงค9 ที่กํา หนด ทั้ งนี้ การควบคุ มภายในจะประกอบดวย 5 องค9 ประกอบ 17
หลักการ ดังนี้
องคประกอบของการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ:
1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)
1. สภาพแวดล0อมการควบคุม
สภาพแวดลอมการควบคุมเป;นปEจจัยพื้นฐานในการดําเนินงานที่ส.งผลใหมีการนําการควบคุมภายใน
มาปฏิบัติทั่วทั้งหน.วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผูกํากับดูแลและฝBายบริหารจะตองสรางบรรยากาศใหทุกระดับตระหนัก
ถึงความสําคัญของการควบคุมภายในรวมทั้งการดําเนินงานที่คาดหวังของผูกํากับดูแลและฝBายบริหาร ทั้งนี้
สภาพแวดลอมการควบคุมดังกล.าวเป;นพื้นฐานสําคัญที่จะส.งผลกระทบต.อองค9ประกอบของการควบคุมภายใน
อื่น ๆ
สภาพแวดลอมการควบคุม ประกอบดวย 5 หลักการ ดังนี้
(1) หน.วยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในคุณค.าของความซื่อตรงและจริยธรรม
(2) ผูกํากับดูแลของหน.วยงานของรัฐ แสดงใหเห็นถึงความเป;นอิสระจากฝBายบริหาร และมีหนาที่
กํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(3) หัวหนาหน.วยงานของรัฐจัดใหมีโครงสรางองค9กร สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค9ของหน.วยงานของรัฐภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับดูแล
(4) หน.วยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุ.งมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงค9ของหน.วยงานของรัฐ
(5) หน.วยงานของรัฐกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบต.อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค9ของหน.วยงานของรัฐ
2. การประเมินความเสี่ยง
การประเมิ นความเสี่ ยงเป;น กระบวนการที่ ดํา เนิ นการอย.างต.อเนื่องและเป;น ประจํา เพื่อระบุ และ
วิเคราะห9ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต.อการบรรลุวัตถุประสงค9ของหน.วยงานของรัฐ รวมถึงกําหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ฝBายบริหารควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมด
ที่มีผลต.อการบรรลุวัตถุประสงค9ของหน.วยงานของรัฐ
การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 4 หลักการ ดังนี้
(6) หน. ว ยงานของรั ฐ ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค9 ก ารควบคุ ม ภายในของการปฏิ บั ติ ง านใหสอดคลองกั บ
วัตถุประสงค9ขององค9กรไวอย.างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
วัตถุประสงค9
(7) หน. ว ยงานของรั ฐ ระบุ ค วามเสี่ ย งที่ มี ผ ลต. อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค9 ก ารควบคุ ม ภายในอย. า ง
ครอบคลุมทั้งหน.วยงานของรัฐ และวิเคราะห9ความเสี่ยงเพื่อกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
(8) หน.วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส.งผล
ต.อการบรรลุวัตถุประสงค9
(9) หน.วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย.างมีนัยสําคัญต.อระบบ
การควบคุมภายใน

3. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเป;นการปฏิบัติที่กําหนดไวในนโยบายและกรบวนการดําเนินงาน เพื่อใหมั่นใจว.า
การปฏิบัติตามการสั่งการของฝBายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค9กิจกรรม
การควบคุมควรไดรับการนําไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน.วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ
ดําเนินงานต.าง ๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
กิจกรรมการควบคุม ประกอบดวย 3 หลักการ ดังนี้
(10) หน. ว ยงานของรั ฐ ระบุ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการบรรลุ
วัตถุประสงค9ใหอยู.ในระดับที่ยอมรับได
(11) หน.วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค9
(12) หน.วยงานของรัฐจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนํานโยบายไปสู.การปฏิบัติจริง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศเป;นสิ่งจําเป;นสําหรับหน.วยงานของรัฐที่จะช.วยใหมีการดําเนินการตามการควบคุมภายในที่
กําหนด เพื่อสนั บสนุนใหบรรลุ วัตถุประสงค9ของหน.วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นไดทั้งจากภายในและ
ภายนอก และเป;นช.องทางเพื่อใหทราบถึงสารสนเทศที่สําคัญในการควบคุมการดําเนินงานของหน.วยงานของ
รัฐ การสื่อสารจะช.วยใหบุคลากรในหน.วยงานมีความเขาใจถึงความรับผิดชอบและความสําคัญของการควบคุม
ภายในที่มีต.อการบรรลุวัตถุประสงค9
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย 3 หลักการ ดังนี้
(13) หน.วยงานของรัฐจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหมี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด
(14) หน. ว ยงานของรั ฐ มี ก ารสื่ อสารภายในเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค9 แ ละความ
รับผิดชอบที่มีต.อการควบคุมภายในซึ่งมีความจําเป;นในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กําหนด
(15) หน.วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต.อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กําหนด
5. กิจรรมการติดตามผล
กิจกรรมการติดตามผลเป;นการประเมินผลระหว.างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป;นรายครั้ง หรือ
เป; น การประเมิ น ผลทั้ ง สองวิ ธี ร. ว มกั น เพื่ อ ใหเกิ ด ความมั่ น ใจว. า ไดมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การในแต. ล ะ
องค9 ป ระกอบของการควบคุ ม ภายในทั้ ง 5 องค9 ป ระกอบ กรณี ที่ มีผ ลการประเมิ น การควบคุ มภายในจะ
ก.อใหเกิดความเสียหายต.อหน.วยงานของรัฐ ใหรายงานต.อฝBายบริหาร และผูกํากับดูแล อย.างทันเวลา

กิจกรรมการติดตามผล ประกอบดวย 2 หลักการ ดังนี้
(16) หน.วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหว.างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป;นรายครั้งตามที่กําหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจว.าไดมีการปฏิบัติตามองค9ประกอบของการควบคุม
ภายใน
(17) หน.วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารขอบกพร.อง หรือจุดอ.อนของการควบคุมภายในอย.าง
ทันเวลาต.อฝBายบริหารและผูกํากับดูแล เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอย.างเหมาะสม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ ปค.4
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแหลมทราย
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
------------------------------------------------------องคประกอบการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล0อมการควบคุม
- ความซื่อสัตย9และจริยธรรม
- ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
- ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
- ความซื่อสัตย9และจริยธรรม
- โครงสรางองค9กร
- การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
- นโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคล

ผลการประเมิน/ข0อสรุป
ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ภายในองค9กร รวมทั้งติดตามผล การตรวจสอบและ
การประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและภาย
นอกมีการสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให
บุคลากรทุกระดับเกิดทัศนคติที่ดีต.อการควบคุม
ภายในโดยเนนย้ําและใหความสําคัญกับความซื่อสัตย9
และจริยธรรม มีความโปร.งใสในการดําเนินงาน มีการ
บริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
ปฏิบัติตนเป;นแบบอย.างที่ดี
บุคลากรเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่มีการกําหนด
โครงสรางองค9กร การมอบอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบรวมถึงมีความรูความสามารถและทักษะ
ในงานที่ไดรับมอบหมาย
ข0อสรุป
สภาพแวดลอมการควบคุมของสํานักงานปลัด
ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส.วนที่ทําใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล

2. การประเมินความเสี่ยง
กระบวนการที่สําคัญที่ใชในการระบุและวิเคราะห9
ความเสี่ยง ที่ผลกระทบต.อการบรรลุวัตถุประสงค9
และเป]าหมายขององค9กร รวมทั้งการคนหาและ
นําเอาวิธีการควบคุมเพื่อป]องกัน หรือลดความเสี่ยง
มาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค9กร

มีการกําหนดวัตถุประสงค9และเป]าหมายการ
ดําเนินงานของหน.วยงานอย.างชัดเจนรวมถึงมีการ
เผยแพร.และชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบ
การประเมินความเสี่ยงโดยการนํากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ใชกันอย.างแพร.หลายมาใช และมีการจัด
การกับความเสี่ยงต.าง ๆ ที่ผ.านขั้นตอนการประเมิน
ความเสี่ยงอย.างเป;นระบบ รวมทั้งไดมีการกําหนด
แนวทางป]องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปEจจัย
เสี่ยง
ข0อสรุป
การประเมินความเสี่ยงของสํานักงานปลัด
ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส.วนที่ทําใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล

องคประกอบการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
วิธีการต.าง ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนด
หรือออกแบบเพื่อป]องกันหรือลดความเสี่ยงอย.างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมการควบคุม
มีอยู.ในทุกหนาที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน
- กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค9
- บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงค9
- มีการกําหนดอํานาจหนาที่
- มีมาตรการป]องกันและดูแลทรัพย9สิน
- มีการแบ.งแยกหนาที่การปฏิบัติงาน

ผลการประเมิน/ข0อสรุป
มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและ
มีประสิทธิผลสอดคลองกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงโดยใหเป;นส.วนหนึ่งของการดําเนินงานตาม
ปกติกิจกรรมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค9และผล
การประเมินความเสี่ยง บุคลากรทราบและเขาใจ
วัตถุประสงค9ของกิจกรรมการควบคุม มีมาตรการ
ป]องกันและดูแลทรัพย9สินไวอย.างเพียงพอ
ข0อสรุป
กิจกรรมการควบคุมของสํานักงานปลัด
ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส.วนที่ทําใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอต.อ
สารสนเทศ เป;นขอมูลที่ไดผ.านการประมวลผลและ ความตองการของบุคลากรผูปฏิบัติงาน มีความ
ถูกจัดใหอยู.ในรูปที่มีความเหมาะสม ทันเวลา และ
เหมาะสมและมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ
เป;นประโยชน9ต.อการใชงาน
มีระบบการติดต.อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
การสื่อสาร เป;นการแลกเปลี่ยนขอมูลข.าวสาร
อย.างเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา
ระหว.างบุคคลทั้งภายในและภายนอก อาจใชคนหรือ ข0อสรุป
ใชสื่อในการติดต.อสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัด
- การจัดใหมีระบบสารสนเทศ
ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส.วนที่ทําใหการ
- มีการจัดทําและรวบรวมขอมูล
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล
- มีการจัดเก็บขอมูลและเอกสารประกอบ
- มีการายงานขอมูลที่จําเป;น
- มีระบบการติดต.อสื่อสาร โดยเฉพาะการรับขอมูล
จากผูมีส.วนเกี่ยวของหรือผูมีส.วนไดส.วนเสียเพื่อ
ประโยชน9ของหน.วยงาน
5. การติดตามประเมินผล
เพื่อใหเกิดความมั่นใจว.าระบบการควบคุมภายในที่
มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและ
วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย.างต.อเนื่อง โดย
ปฏิบัติจริง การควบคุมภายในดําเนินไปอย.างมี
กําหนดวิธีการติดตามการดําเนินงานตามระบบการ
ประสิทธิผล มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ ควบคุมภายในอย.างต.อเนื่องและใหเป;นส.วนหนึ่งของ
ตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวอย.าง
การดําเนินงานตามปกติ หากพบขอบกพร.องไดมีการ
ต.อเนื่องและสม่ําเสมอ
ดําเนินการแกไขขอบกพร.องทันที
- ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทาน
ข0อสรุป
ไดรับการแกไขอย.างเหมาะสมและทันเวลา
การติดตามประเมินผลของสํานักงานปลัด
ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส.วนที่ทําใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล

ผลการประเมินโดยรวม
สํานักงานปลัด องค9การบริหารส.วนตําบลแหลมทราย มีองค9ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง 5
องค9ประกอบ มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค9 ที่
กําหนดไว
อย.างไรก็ตามยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ขึ้นแลว

ลายมือชื่อ........................................................
ตําแหน.ง หัวหนาสํานักปลัด อบต.
วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

แบบ ปค.4
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลแหลมทราย
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
------------------------------------------------------องคประกอบการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล0อมการควบคุม
- ความซื่อสัตย9และจริยธรรม
- ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
- ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
- ความซื่อสัตย9และจริยธรรม
- โครงสรางองค9กร
- การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
- นโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคล

2. การประเมินความเสี่ยง
กระบวนการที่สําคัญที่ใชในการระบุและวิเคราะห9
ความเสี่ยง ที่ผลกระทบต.อการบรรลุวัตถุประสงค9
และเป]าหมายขององค9กร รวมทั้งการคนหาและ
นําเอาวิธีการควบคุมเพื่อป]องกัน หรือลดความเสี่ยง
มาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค9กร

ผลการประเมิน/ข0อสรุป
ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต.อการ
ควบคุมภายในและส.งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค9กร
มุ.งเนนความสําคัญของความซื่อสัตย9 ศีลธรรม
จรรยาบรรณ และมีการพิจารณาดําเนินการตามควร
แก.กรณี ถาพบว.าบุคลากรประพฤติไม.เหมาะสม การ
ยอมรับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน การรับ
ทราบขอมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่
ตองการตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทํางาน
ของผูบริหารเหมาะสมต.อการพัฒนาการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล โครงสรางองค9กร การมอบ
หมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบและจํานวน
ผูปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและ
การปฏิบัติงานดานบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและ
สนับสนุนผูปฏิบัติงาน
มีการกําหนดวัตถุประสงค9ระดับองค9กรที่ชัดเจนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงค9ระดับกิจกรรม ซึ่งจะส.งผล
ใหการปฏิบัติงานต.าง ๆ สําเร็จลุล.วงไดดวย
งบประมาณและทรัพยากรที่กําหนด ฝBายบริหารมีการ
ระบุความเสี่ยงทั้งจากปEจจัยภายในภายนอก ที่อาจ
มีผลกระทบต.อการบรรลุวัตถุประสงค9ขององค9กร
หน.วยงานมีการวิเคราะห9ความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ใหเห็น
ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ

องคประกอบการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
วิธีการต.าง ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนด
หรือออกแบบเพื่อป]องกันหรือลดความเสี่ยงอย.างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมการควบคุม
มีอยู.ในทุกหนาที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน
- กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค9
- บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงค9
- มีการกําหนดอํานาจหนาที่
- มีมาตรการป]องกันและดูแลทรัพย9สิน
- มีการแบ.งแยกหนาที่การปฏิบัติงาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศ เป;นขอมูลที่ไดผ.านการประมวลผลและ
ถูกจัดใหอยู.ในรูปที่มีความเหมาะสม ทันเวลา และ
เป;นประโยชน9ต.อการใชงาน
การสื่อสาร เป;นการแลกเปลี่ยนขอมูลข.าวสาร
ระหว.างบุคคลทั้งภายในและภายนอก อาจใชคนหรือ
ใชสื่อในการติดต.อสื่อสาร
- การจัดใหมีระบบสารสนเทศ
- มีการจัดทําและรวบรวมขอมูล
- มีการจัดเก็บขอมูลและเอกสารประกอบ
- มีการายงานขอมูลที่จําเป;น
- มีระบบการติดต.อสื่อสาร โดยเฉพาะการรับขอมูล
จากผูมีส.วนเกี่ยวของหรือผูมีส.วนไดส.วนเสียเพื่อ
ประโยชน9ของหน.วยงาน
5. การติดตามประเมินผล
เพื่อใหเกิดความมั่นใจว.าระบบการควบคุมภายในที่
วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการ
ปฏิบัติจริง การควบคุมภายในดําเนินไปอย.างมี
ประสิทธิผล มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวอย.าง
ต.อเนื่องและสม่ําเสมอ
- ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทาน
ไดรับการแกไขอย.างเหมาะสมและทันเวลา

ผลการประเมิน/ข0อสรุป
มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจไดว.า
เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ไดกําหนด
ไว กิจกรรมการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทําใหเกิดความระมัดระวัง
และสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค9

มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต.าง ๆ
ที่ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององค9กร
รวมทั้งขอมูลข.าวสารไปยังผูบริหารและผูใชภายใน
องค9กรในรูปแบบที่ช.วยใหผูรับขอมูลข.าวสารปฏิบัติ
หนาที่ตามความรับผิดชอบไดอย.างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และใหความมั่นใจไดว.าการการ
ติดต.อสื่อสารภายในองค9กรที่มีผลทําใหองค9กร
บรรลุวัตถุประสงค9และเป]าหมาย

องค9กรมีการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดย
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในอย.างต.อเนื่องและเป;นส.วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝBาย
บริหาร ผูควบคุมงาน และผูมีหนาที่เกี่ยวของ

ผลการประเมินโดยรวม
กองช. า ง องค9 ก ารบริ ห ารส. ว นตํ า บลแหลมทราย มี อ งค9 ป ระกอบการควบคุ ม ภายในครบทั้ ง 5
องค9ประกอบ มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค9 ที่
กําหนดไว
อย.างไรก็ตามยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึ้น
แลว

ลายมือชื่อ........................................................
ตําแหน.ง ผูอํานวยการกองช.าง
วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

แบบปค.4
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแหลมทราย
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
องคประกอบการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล0อมการควบคุม
- ความซื่อสัตย9และจริยธรรม
- ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
- ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
- ความซื่อสัตย9และจริยธรรม
- โครงสรางองค9กร
- การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
- นโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคล

ผลการประเมิน/ข0อสรุป
ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ภายในองค9กรต.อรายงานทางการเงิน งบประมาณ
และการดําเนินงาน มีความมุ.งมั่นที่จะใชการบริหาร
งานแบบมุ.งผลสัมฤทธิ์ของงาน ส.งเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรมองค9กรที่มุ.งเนนความสําคัญของความ
ซื่อสัตย9และจริยธรรม มีการดําเนินการตามควรแก.
กรณี เมื่อไม.มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือ
ระเบียบปฏิบัติ มีการกําหนดเป]าหมายการดําเนินงาน
ที่เป;นไปไดและไม.สรางความกดดันใหแก.พนักงาน
ข0อสรุป
สภาพแวดลอมของการควบคุมของกองคลัง
องค9การบริหารส.วนตําบลแหลมทราย ในภาพรวม
มีความเหมาะสมมีส.วนที่ทําใหการควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง
กระบวนการที่สําคัญที่ใชในการระบุและวิเคราะห9
ความเสี่ยง ที่ผลกระทบต.อการบรรลุวัตถุประสงค9
และเป]าหมายขององค9กร รวมทั้งการคนหาและ
นําเอาวิธีการควบคุมเพื่อป]องกัน หรือลดความเสี่ยง
มาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค9กร

มีการกําหนดวัตถุประสงค9และเป]าหมายการ
ดําเนินงานอย.างชัดเจนและวัดผลได และไดชี้แจงให
บุคลากรทุกระดับทราบและเขาใจตรงกัน การกําหนด
วัตถุประสงค9ของกิจกรรมต.าง ๆ มีความชัดเจนปฏิบัติ
ได และวัดผลได มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากปEจจัยภายในและภายนอก เช.น การ
เกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนไดมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนดเพื่อป]องกันและ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
ข0อสรุป
กองคลัง มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ
และสอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย
ใหเป;นส.วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติและไดมี
การกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติ

องคประกอบการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
วิธีการต.าง ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนด
หรือออกแบบเพื่อป]องกันหรือลดความเสี่ยงอย.างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมการควบคุม
มีอยู.ในทุกหนาที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน
- กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค9
- บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงค9
- มีการกําหนดอํานาจหนาที่
- มีมาตรการป]องกันและดูแลทรัพย9สิน
- มีการแบ.งแยกหนาที่การปฏิบัติงาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศ เป;นขอมูลที่ไดผ.านการประมวลผลและ
ถูกจัดใหอยู.ในรูปที่มีความเหมาะสม ทันเวลา และ
เป;นประโยชน9ต.อการใชงาน
การสื่อสาร เป;นการแลกเปลี่ยนขอมูลข.าวสาร
ระหว.างบุคคลทั้งภายในและภายนอก อาจใชคนหรือ
ใชสื่อในการติดต.อสื่อสาร
- การจัดใหมีระบบสารสนเทศ
- มีการจัดทําและรวบรวมขอมูล
- มีการจัดเก็บขอมูลและเอกสารประกอบ
- มีการายงานขอมูลที่จําเป;น
- มีระบบการติดต.อสื่อสาร โดยเฉพาะการรับขอมูล
จากผูมีส.วนเกี่ยวของหรือผูมีส.วนไดส.วนเสียเพื่อ
ประโยชน9ของหน.วยงาน
5. การติดตามประเมินผล
เพื่อใหเกิดความมั่นใจว.าระบบการควบคุมภายในที่
วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการ
ปฏิบัติจริง การควบคุมภายในดําเนินไปอย.างมี
ประสิทธิผล มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวอย.าง
ต.อเนื่องและสม่ําเสมอ
- ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทาน
ไดรับการแกไขอย.างเหมาะสมและทันเวลา

ผลการประเมิน/ข0อสรุป
มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและ
มีประสิทธิผลสอดคลองกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงโดยใหเป;นส.วนหนึ่งของการดําเนินงานตาม
ปกติกิจกรรมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค9และผล
การประเมินความเสี่ยง บุคลากรทราบและเขาใจ
วัตถุประสงค9ของกิจกรรมการควบคุม มีมาตรการ
ป]องกันและดูแลทรัพย9สินไวอย.างเพียงพอ
ข0อสรุป
กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง
ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส.วนที่ทําใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล
มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต.าง ๆ
ที่ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององค9กร
รวมทั้งขอมูลข.าวสารไปยังผูบริหารและผูใชภายใน
องค9กรในรูปแบบที่ช.วยใหผูรับขอมูลข.าวสารปฏิบัติ
หนาที่ตามความรับผิดชอบไดอย.างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และใหความมั่นใจไดว.าการการ
ติดต.อสื่อสารภายในองค9กรที่มีผลทําใหองค9กร
บรรลุวัตถุประสงค9และเป]าหมาย
ข0อสรุป
สารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง
ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส.วนที่ทําใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล
องค9กรมีการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดย
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในอย.างต.อเนื่องและเป;นส.วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝBาย
บริหาร ผูควบคุมงาน และผูมีหนาที่เกี่ยวของ
ข0อสรุป
การติดตามประเมินผลของกองคลัง
ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส.วนที่ทําใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล

ผลการประเมินโดยรวม
กองคลั ง องค9 ก ารบริ ห ารส. ว นตํ า บลแหลมทราย มี อ งค9 ป ระกอบการควบคุ ม ภายในครบทั้ ง 5
องค9ประกอบ มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค9 ที่
กําหนดไว
อย.างไรก็ตามยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึ้น
แลว
ลายมือชื่อ........................................................
ตําแหน.ง ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ 13เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

แบบ ปค.5

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแหลมทราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
1. งานธุรการและสารบรรณ
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการปฏิบตั ิงานธุรการเป;นไป
ตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2) เพื่อใหการรับ-ส.งเอกสารของทาง
ราชการเป;นระบบ ทันต.อเวลา มี
ประสิทธิภาพ สามารถติดตามงานต.าง ๆ
ไดอย.างรวดเร็วทันเวลาประหยัด
งบประมาณและลดปEญหาการเกิดความ
ขัดแยงขึ้นภายในองค9กร

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

1) บุคลากรไม.เพียงพอ
เนื่องจากมีผูปฏิบัติงาน
ธุรการเพียงคนเดียว ซึ่งตอง
รับผิดชอบงานธุรการทั้ง
องค9กร
2) การส.งหนังสือราชการ
ของหน.วยงานภายนอก เช.น
หนังสือจากที่ทําการอําเภอ
หรือจังหวัดซ้ําซอนกัน ทําให
สิ้นเปลืองเวลาและค.าใชจ.าย
ในการดําเนินการ
3) การจัดเก็บเอกสาร
หนังสือราชการ ไม.เป;น
ระเบียบ ไม.มีการแยก
หมวดหมู.ทําใหตองเสียเวลา
ในการสืบคนหรือบางครั้ง
เกิดการสูญหายได
4) เจาหนาที่ขาดความรู
ความเขาใจระบบงานธุรการ
และสารบรรณ

1) จัดทําคําสั่งแบ.งงาน
ภายในสํานักงานปลัดฯ
2) มีระบบการรับ-ส.ง
หนังสือตามลําดับก.อนหลัง และลงทะเบียนเลข
รับ-ส.ง หนังสือตามลําดับ
ทุกครั้ง
3) มีผรัู บผิดชอบ สอบ
ทานหนังสือออก ทุกครั้ง
4) การรับ-ส.งหนังสือ
ราชการผ.านระบบ สาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส9

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน
ผลการประเมินการควบคุม
ภายในดานงานธุรการและ
สารบรรณมีความเพียงพอ
และปฏิบตั ิตามอย.าง
ต.อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) รับ-ส.งหนังสือล.าชา
ไม.ทันเวลาการใชงาน
2) วิเคราะห9หนังสือไม.
ถูกตองในบางครั้ง ทํา
ใหเกษียณหนังสือให
สํานัก/กอง ผิดพลาด
บางเล็กนอย
3) การเก็บหนังสือ
ราชการไม.แยก
หมวดหมู. ทําใหหนังสือ
สูญหาย ยากต.อการ
สืบคนในภายหลัง
4) ผูรับผิดชอบงาน
ธุรการยังขาดความรู
ความเขาใจในระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับงานสาร
บรรณ

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
1) กําหนดใหมีการ
ตรวจเช็คหนังสือรับส.งทุกวัน อย.างนอย
วันละ 2 ครั้ง (เชาบ.าย)
2) กําชับ/สั่งการให
เจาหนาที่ธุรการ
จัดทําแฟ]มสําหรับ
จัดเก็บหนังสือ
ราชการต.าง ๆ แยก
เป;นหมวดหมู. เพื่อให
เกิดความสะดวกเมื่อ
มีการสืบคน
3) จัดส.งเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานธุรการ
เขารับการฝpกอบรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดฯ
- หัวหนาสํานักปลัด
- ผช.เจาพนักงาน
ธุรการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
2. ด0านการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการกําหนดนโยบายดานการ
บริหารงานบุคคลมีความชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจ เจตนารมณ9 การ
สรางระบบการบริหารจัดการที่ดี
2) เพื่อใหกระบวนการบริหารงานบุคคล
มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3) เพื่อใหกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความสอดคลองกับกฎหมาย
ระเบียบฯ ขอบังคับของทางราชการ
4) เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรใน
หน.วยงานมีจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดี
ต.อการปฏิบตั ิงานและต.อองค9กร

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

1) เจาหนาที่รบั ผิดชอบงาน
บุคคล ยังขาดความรูความ
เขาใจระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับงานบุคคล
2) เจาหนาที่รบั ผิดชอบงาน
บุคคล ไม.มีความรับผิดชอบ
งานในหนาที่และงานที่ไดรับ
มอบหมาย
3) ไม.มีการชี้แจง
หลักเกณฑ9การประเมินผล
การปฏิบัติงานใหพนักงาน
และลูกจางทราบ
4) เจาหนาที่ขาดงาน มา
สาย ละเลยการปฏิบัติหนาที่
บ.อยครั้ง

1) คําสั่งแบ.งงานและ
มอบหมายหนาที่การงาน
2) มีสมุดบันทึกลงเวลา
การมาปฏิบัติราชการ
3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ลูกจางเพื่อพิจารณาเลื่อน
ขึ้นเงินเดือน
4) มีแผนอัตรากําลัง
3 ปq

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน
มีการจัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ดําเนินการ
ตรวจสอบและติดตามผล
การดําเนินงาน เพื่อให
เป;นไปตามขอตกลงที่
กําหนด มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน ประเมิน
จากผลงานที่ปฏิบัติจริงโดย
ปราศจากอคติ จัดอบรม/
ประชุมเพื่อทําความเขาใจ
การติดต.อสื่อสารเพื่อให
พนักงานไดมีความรูความ
เขาใจเรื่องการบริหารงาน
บุคคลทองถิ่น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) เจาหนาที่รบั ผิดชอบ
งานบุคคล ยังขาด
ความรูความเขาใจ
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับงานบุคคล
2) เจาหนาที่รบั ผิดชอบ
งานบุคคล ไม.มีความ
รับผิดชอบงานในหนาที่
และงานที่ไดรับ
มอบหมาย
3) ไม.มีการชี้แจง
หลักเกณฑ9การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหพนักงาน
และลูกจางทราบ
4) เจาหนาที่ขาดงาน
มาสาย ละเลยการ
ปฏิบัติหนาที่บ.อยครั้ง

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานปลัดฯ
1) ส.งเจาหนาที่
รับผิดชอบงานบุคคล - หัวหนาสํานักปลัด
เขารับการฝpกอบรม - นักทรัพยากรบุคคล
2) กําชับเจาหนาที่
รับผิดชอบงานและ
งานที่ไดรับมอบหมาย
อย.างเคร.งครัด
3) จัดประชุมให
ความรูหลักเกณฑ9การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให
พนักงานและลูกจาง
ทุกคนทราบ
4) รายงานสรุปผล
การมาปฏิบัติราชการ
ใหผูบังคับบัญชา
ทราบเป;นประจําทุก
วัน
5) กําหนดมาตรการ
หรือบทลงโทษ กรณี
พนักงานขาดงานหรือ
มาสายเป;นประจํา
หรือบ.อยครั้ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
3. งานกฎหมายและคดี
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานกฎหมายและ
คดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

1) ไม.มเี จาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานกฎหมาย
โดยตรง
2) ไม.มีการดําเนินการทาง
วินัยและการลงโทษทางวินัย
อย.างจริงจัง

ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของอย.าง
เคร.งครัด เพื่อป]องกันมิให
เกิดความเสียหายกับทาง
ราชการและงานที่
รับผิดชอบ

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน
การปฏิบัติงานกฎหมายและ
คดียังมีขอบกพร.องอยู.บาง
และการตีความตัวบท
กฎหมาย และระเบียบต.าง
ๆ ยังขาดความชัดเจน
เนื่องจากไม.มเี จาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานกฎหมาย
โดยตรง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) ไม.มเี จาหนาที่ที่
รับผิดชอบงาน
กฎหมายโดยตรง
2) ไม.มีการดําเนินการ
ทางวินัยและการ
ลงโทษทางวินัยอย.าง
จริงจัง

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1) สรรหาบุคลากรใน สํานักงานปลัดฯ
- ปลัด อบต.
ตําแหน.งนิติกร
- หัวหนาสํานักปลัด
โดยตรง เพื่อ
รับผิดชอบงาน
กฎหมายและคดี
2) จัดทําประกาศ
กําหนดเป;นขอหาม
หรือขอปฏิบัติอย.าง
ชัดเจนและประกาศ
หรือแจงใหทราบโดย
ทั่วกัน
3) จัดอบรมใหความรู
กับเจาหนาที่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
4. กิจกรรมด0านการจัดทําแผนพัฒนา
ท0องถิ่น
วัตถุประสงค9
1) เพื่อการเตรียมโครงการ/กิจกรรมต.าง
ๆ ใหเป;นไปตามยุทธศาสตร9ที่กําหนดไว
ครอบคลุมภาระหนาที่ของ อบต. และ
ตามความตองการของประชาชน
สอดคลองกับยุทธศาสตร9จังหวัดและ
นโยบายของรัฐบาลการบริหาร
งบประมาณปฏิบตั ิไดถูกตองและเป;นไป
ตามระเบียบกําหนด
2) เพื่อการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรม
ใหอยู.ในลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจําปqและนําไป
ปฏิบัติไดทันทีที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

1) กระบวนการจัดแผนฯ
ยังขาดการมีส.วนร.วมของ
ประชาชนในบางกลุ.ม
2) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวน
มากจนเกินไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่มีอยู.อย.างจํากัด
3) คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ยังขาดความรูความ
เขาใจในบทบาทและหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
4) กฎหมาย/ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวของกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นมีการ
แกไขเปลีย่ นแปลงบ.อยครั้ง
ขาดความชัดเจนในการ
นําไปปฏิบตั ิจริง

1) คําสั่งแบ.งงานและ
มอบหมายหนาที่การงาน
2) มีการจัดเวทีประชาคม
ระดับทั้งหมู.บาน/ตําบล
เพื่อใหประชาชนมีส.วน
ร.วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
3) แต.งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นถูกตอง
ตามระเบียบฯ
4) การบันทึกขอมูล
แผนพัฒนาทองถิ่นผ.าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผล
ของ อปท. (E-plan)

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน
กิจกรรมดานการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว.าดวย
การจัดทําแผนพัฒนาของ
องค9กรปกครองส.วนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติมอย.างเคร.งครัด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) ขาดการมีส.วนร.วม
จากประชาชนใน
กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
2) กฎหมาย/ระเบียบฯ
ที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงบ.อยครั้ง
3) กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การ
แกไข เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนขาด
ความยืดหยุ.น มีขั้นตอน
ยุ.งยากซับซอน

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1) รณรงค9/
สํานักงานปลัดฯ
ประชาสัมพันธ9ให
- หัวหนาสํานักปลัด
ประชาชนเห็นถึง
- นักวิเคราะห9ฯ
ความสําคัญของการมี
ส.วนร.วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล
2) จัดลําดับ
ความสําคัญของ
โครงการ/กิจกรรม
3) จัดอบรมใหความรู
เรื่องกระบวนการ
ขั้นตอนและอํานาจ
หนาที่ของ
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
5. งานปAองกันและแก0ไขปBญหายาเสพ
ติด
วัตถุประสงค
1) เพื่อป]องกันและแกไขปEญหาการแพร.
ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
2) เพื่อบําบัดและฟrsนฟูผูเสพ/ผูติดยา
เสพติด
3) เพื่อปฏิบัติใหเป;นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล

ความเสี่ยง
1) ขาดความต.อเนื่องในการ
ปฏิบัติอย.างจริงจัง
2) ขาดความต.อเนื่องในการ
ประสานงานกับหน.วยงานที่
เกี่ยวของและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานป]องกันและ
แกไขปEญหายาเสพติด
3) ไม.มบี ุคลากรที่รับผิดชอบ
งานดาน ยาเสพติด
โดยตรง
4) ขาดความร.วมมือจาก
ประชาชนในการใหเบาะแส
เกี่ยวกับผูคา ผูเสพ และผูติด
ยาเสพติด
5) ปEญหาการแพร.ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ.ม
เยาวชนและประชาชนทั่วไป

การควบคุมภายในที่มีอยู
1) มีการดําเนิน
กิจกรรมร.วมกับผูนํา
ชุมชน ผูนําทองที่
หน.วยงานการ
ปกครองอําเภอและ
สถานีตํารวจภูมภิ าค
จัดตั้งด.านตรวจปEสสาวะ
เพื่อรณรงค9ป]องกันและ
แกไขปEญหายาเสพติด
2) จัดโครงการแข.งขัน
กีฬาตานภัยยาเสพติด
ระดับตําบล

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน
การควบคุมภายในดานงาน
ป]องกันและแกไขปEญหา
ยาเสพติดมีความเพียงพอ
และไดปฏิบตั ิอย.างต.อเนื่อง
สม่ําเสมอ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) คําสั่งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบงานดานยา
เสพติด
2) ขาดความร.วมมือ
จากประชาชนในการ
แจงเบาะแสผูมีส.วน
เกี่ยวของกับ ยาเสพ
ติดเนื่องจากเกรงกลัว
อันตรายต.อชีวิตและ
ทรัพย9สิน
3) ยังมีการแพร.ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่
ในกลุ.มเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานปลัดฯ
1) จัดตั้งศูนย9
- หัวหนาสํานักปลัด
ประสานงานพลัง
- นักวิเคราะห9
แผ.นดินเอาชนะยา
เสพติดระดับตําบล
2) จัดโครงการอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับการ
ป]องกันและแกไข
ปEญหายาเสพติด
3) บูรณาการการ
ทํางานร.วมกับ
หน.วยงานที่
รับผิดชอบดานยาเสพ
ติดอย.างสม่ําเสมอ
4) เพิ่มช.องทางการ
ประชาสัมพันธ9และ
แจงเบาะแส
ผูเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
6. งานปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหหน.วยงานมีแผนในการ
ช.วยเหลือป]องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยกรณีเกิดเหตุขึ้นในพื้นที่
2) เพื่อใหแผนการป]องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสามารถนําไปปฏิบตั ิงานได
จริง
3) เพื่อใหความช.วยเหลือประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัตติ .าง ๆ
ไดอย.างทันท.วงที
4) เพื่อลดอัตราการเกิดความเสียหาย
ดานต.างๆกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

1) อุปกรณ9ในการใหความ
ช.วยเหลือผูประสบภัยยังมีไม.
เพียงพอ
2) ประชาชนยังขาดความ
เขาใจในการบริการจัดการ
เมื่อเกิดภัยพิบัติตา. ง ๆ
3) ขาดบุคลากร/
อาสาสมัครป]องกันภัยฝBาย
พลเรือน (อปพร.)ในการให
ความช.วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดภัยพิบตั ิ
4) อัตราความถี่ของการเกิด
ภัยพิบัติ เช.น อุทกภัย ภัย
แลง โรคระบาด มีเพิ่มขึ้นทุก
ปq

1) มีแผนป]องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2) คําสั่งแบ.งงานและ
มอบหมายหนาที่การงาน
3) มีการประสานความ
ร.วมมือกับหน.วยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหความ
ช.วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดภัยพิบตั ิ
4) ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
อย.างเคร.งครัด
5) มีการมอบหมาย
เจาหนาที่ออกสํารวจและ
ใหความช.วยเหลือทันทีที่
ไดรับแจงการเกิดภัยพิบัติ
จากประชาชน
6) มีการจัดตั้งศูนย9
ประสานงานใหความ
ช.วยเหลือผูประสบภัยพิบตั ิ
ประจําตําบล

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน
การควบคุมภายในดานงาน
ป]องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีความเพียงพอ
และไดปฏิบตั ิอย.างต.อเนื่อง
สม่ําเสมอ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) อุปกรณ9ในการให
ความช.วยเหลือ
ผูประสบภัยยังมีไม.
เพียงพอ
2) ประชาชนยังขาด
ความเขาใจในการ
บริการจัดการเมื่อเกิด
ภัยพิบัติต.าง ๆ
3) ขาดบุคลากร/
อาสาสมัครป]องกันภัย
ฝBายพลเรือน (อปพร.)
4) อัตราความถี่ของ
การเกิดภัยพิบัติ เช.น
อุทกภัย ภัยแลง โรค
ระบาด มีเพิ่มขึ้น ทุกปq

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1) ดําเนินการจัดซื้อ สํานักงานปลัดฯ
เครื่องมืออุปกรณ9ให - หัวหนาสํานักปลัด
เพียงพอ
2) เก็บรวบรวมขอมูล
พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
ซ้ําซากเพื่อใชเป;น
ฐานขอมูลในการ
จัดทําแผนป]องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยต.อไป
3) จัดโครงการ
ประชุม/อบรมให
ความรูกับประชาชน
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภัยพิบัติตา. ง ๆ
ทั้งกรณีก.อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และ
หลังจากภัยพิบตั ิ
สิ้นสุดลงแลว
4) จัดฝpกอบรม
อาสาสมัครป]องกันภัย
ฝBายพลเรือน (อปพร.)
เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
7. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให
ปฏิบัติงานไดอย.างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3) เพื่อป]องกันขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน
4) เพื่อส.งเสริม อนุรักษ9ดานการศาสนา
และวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

1) ไม.มีอาคารเรียนที่อยู.ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.
แหลมทราย
2) ใชอาคารเรียนของ
โรงเรียนวัดวาลุการามเป;น
ที่ตั้งศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก
3) เกิดปEญหาน้ําท.วมซ้ําซาก
ส.งผลใหศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับความเสียหายเป;น
ประจํา
4) การจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กไม.
สามารถดําเนินการไดอย.าง
ถูกตองเนื่องจากอาคาร
สถานที่อยู.ในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนวัด
วาลุการาม

1) ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ฯ ที่เกี่ยวของอย.าง
เคร.งครัด
2) มีคําสั่งแบ.งงานและ
มอบหมายหนาที่การงาน
3) จัดส.งบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการฝpกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานอย.างสม่ําเสมอ
4) การจัดทําแผนการ
ศึกษาตามระเบียบ
ครบถวนถูกตอง
5) มีเจาหนาที่รับผิดชอบ
งานการศึกษาโดยตรง

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน
การควบคุมภายในดานงาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมีความเพียงพอ
และไดปฏิบตั ิอย.างต.อเนื่อง
สม่ําเสมอ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) ไม.มีอาคารเรียนที่
อยู.ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.แหลมทราย
2) ใชอาคารเรียนของ
โรงเรียนวัดวาลุการาม
เป;นที่ตั้งศูนย9พัฒนาเด็ก
เล็ก
3) เกิดปEญหาน้ําท.วม
ซ้ําซาก ส.งผลใหศูนย9
พัฒนาเด็กเล็กไดรับ
ความเสียหายเป;น
ประจํา
4) การจัดสรร
งบประมาณในการ
พัฒนาหรือปรับปรุง
ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กไม.
สามารถดําเนินการได
อย.างถูกตองเนื่องจาก
อาคารสถานที่อยู.ใน
ความรับผิดชอบของ
โรงเรียนวัดวาลุการาม

ลายมือชื่อ........................................................
ตําแหน.ง หัวหนาสํานักปลัด อบต.
วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานปลัดฯ
1) ก.อสรางศูนย9
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. - หัวหนาสํานักปลัด
- นักวิชาการศึกษา
แหลมทราย
2) จัดส.งเจาหนาที่
ดานงานการศึกษาเขา
รับการฝpกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
3) ประชาสัมพันธ9
ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อใหผูปกครองนํา
บุตรหลานสมัครเรียน
เพิ่มขึ้น
4) ประสานความ
ร.วมมือกับประชาชน
กลุ.มผูนําชุมชน ผูนํา
ทองที่ เพื่อใหเขามามี
ส.วนร.วมในการ
บริหารจัดการดาน
การศึกษาของศูนย9
พัฒนาเด็กเล็กวัด
วาลุการาม

แบบ ปค.5

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแหลมทราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค
1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได0
วัตถุประสงค9
เพื่อใหการพัฒนาและจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถจัดเก็บรายไดถูกตองครบถวนตามบัญชีลูกหนี้สามารถนํา
เงินรายไดที่จัดเก็บส.งลงบัญชีไดครบถวนถูกตองเป;นไปตาม
เป]าหมายที่กําหนด

ความเสี่ยง
1) ยังไม.สามารถนํา
ระบบสารสนเทศแผน
ที่ภาษีมาใชเป;น
ฐานขอมูลในการ
จัดเก็บภาษีได
2) เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงาน
จัดเก็บภาษียังขาด
ความรูความเขาใจการ
ใชงานระบบ
สารสนเทศแผนที่ภาษี
3) ยังมีลูกหนี้ที่คาง
ชําระและไม.สามารถ
เรียกเก็บภาษีได

การควบคุมภายในที่
มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1) จัดส.งเจาหนาที่
เขารับการอบรมการ
ใชงานระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย9สิน
2) ดําเนินการ
ติดตามทวงหนี้ลูกหนี้
ที่คางชําระภาษีโดย
การนํากฎหมาย
ระเบียบฯ มาบังคับ
ใชอย.างเขมงวด
3) ปรับปรุงระบบ
ขอมูลแผนที่ภาษีให
เป;นปEจจุบันและ
สามารถนํามา
ปรับปรุงใชใหใชงาน
ได
4) เร.งรัดการจัดเก็บ
ภาษีทุกประเภทใหได
ตามเป]าหมายและ
แผนที่วางไว

1) มีการจัดส.ง
เจาหนาที่เขารับการ
อบรมระบบ
สารสนเทศแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย9สิน
2) ติดตามเร.งรัด
ลูกหนี้คางชําระผ.าน
ช.องทางที่หลากหลาย
ขึ้น

1) ยังไม.สามารถ
นําระบบ
สารสนเทศแผนที่
และทะเบียน
ทรัพย9สินมาใชใน
การปฏิบัติงานได
2) ยังมีลูกหนี้คาง
ชําระบางส.วนที่ไม.
สามารถเรียกเก็บ
ได
3) ผูชําระภาษี
ไม.ใหความร.วมมือ

1) เจาหนาที่ที่ผา. น
การฝpกอบรมแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย9สินเร.ง
ดําเนินการเก็บ
ขอมูลที่เกี่ยวของ
เพื่อนําเขาระบบ
สารสนเทศแผนที่
ภาษีฯ ใหสามารถ
นําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง
2) เรียกประชุม
ลูกหนี้คางชําระทุก
ประเภท พรอม
ชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติในการเร.งรัด
ชําระหนี้คงคาง
3) ประชาสัมพันธ9
การจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น
4) กําชับเจาหนาที่
เร.งรัดติดตาม
ลูกหนี้ภาษีทุก
ประเภท

กองคลัง
- ผูอํานวยการกอง
คลัง
- เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
2. งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน
วัตถุประสงค9
1) เพื่อใหการปฏิบตั ิงานดานพัสดุของ
อบต. เป;นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว.าดวยการพัสดุของ
หน.วยการบริหารราชการส.วนทองถิ่น
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึงปEจจุบัน มี
การดําเนินการที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2) เพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางและ
การจัดหาพัสดุเป;นไปดวยความถูกตอง
ตามระเบียบ
3) เพื่อใหการบันทึกบัญชีเป;นไปอย.าง
ถูกตองและเป;นปEจจุบันสามารถจัดทํา
รายงานทางการเงินไดอย.างถูกตองและ
เป;นไปตามระเบียบฯ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

1) มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียวเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น
2) การจัดทําทะเบียนคุม
พัสดุและครุภัณฑ9ไม.เป;น
ปEจจุบัน บางรายการที่ชํารุด
เสียหายไม.มีการดําเนินการ
จําหน.ายออกจากทะเบียน
คุมพัสดุ
3) เจาหนาที่ยังขาดความ
เขาใจในระเบียบ
กระทรวงการคลังว.าดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1)คําสั่งแบ.งงานภายใน
กองคลัง
2) จัดส.งเจาหนาที่ปฏิบตั ิ
ดานพัสดุเขารับการอบรม
3) มีการจัดทําแผนพัสดุ
ประจําปq
4) คําสั่งแต.งตั้ง
คณะกรรมการตรวจพัสดุ
ประจําปqและดําเนินการ
ตามที่ระเบียบกําหนด

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน

การควบคุมพัสดุถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบและขอกําหนด
ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ยังคงมี
บางขั้นตอนที่ยังไม.บรรลุ
วัตถุประสงค9การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

1) มีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานพัสดุ
เพียงคนเดียว
2) การบันทึกขอมูลใน
ทะเบียนทรัพย9สินยังไม.
เป;นปEจจุบัน ครุภัณฑ9ที่มี
อยู.จริงกับที่ปรากฏตาม
ทะเบียน และ
รายละเอียดครุภณ
ั ฑ9ยัง
มีบางส.วนที่ไม.ถูกตอง
ตรงกัน

1)กําหนดใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบรายการ
ครุภณ
ั ฑ9ที่มีอยู.จริง กับ
ทะเบียนคุมทรัพย9สิน
และรายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ9ใหถูกตองตาม
ขอเท็จจริง
2) ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของอย.าง
เคร.งครัด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองคลัง
-ผูอํานวยการกอง
คลัง
- นักวิชาการพัสดุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
3. งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน
วัตถุประสงค9
1) เพื่อใหการปฏิบตั ิงานดานพัสดุของ
อบต. เป;นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว.าดวยการพัสดุของ
หน.วยการบริหารราชการส.วนทองถิ่น
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึงปEจจุบัน มี
การดําเนินการที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2) เพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางและ
การจัดหาพัสดุเป;นไปดวยความถูกตอง
ตามระเบียบ
3) เพื่อใหการบันทึกบัญชีเป;นไปอย.าง
ถูกตองและเป;นปEจจุบันสามารถจัดทํา
รายงานทางการเงินไดอย.างถูกตองและ
เป;นไปตามระเบียบฯ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

1) มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียวเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น
2) การจัดทําทะเบียนคุม
พัสดุและครุภัณฑ9ไม.เป;น
ปEจจุบัน บางรายการที่ชํารุด
เสียหายไม.มีการดําเนินการ
จําหน.ายออกจากทะเบียน
คุมพัสดุ
3) เจาหนาที่ยังขาดความ
เขาใจในระเบียบ
กระทรวงการคลังว.าดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1)คําสั่งแบ.งงานภายใน
กองคลัง
2) จัดส.งเจาหนาที่ปฏิบตั ิ
ดานพัสดุเขารับการอบรม
3) มีการจัดทําแผนพัสดุ
ประจําปq
4) คําสั่งแต.งตั้ง
คณะกรรมการตรวจพัสดุ
ประจําปqและดําเนินการ
ตามที่ระเบียบกําหนด

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน

การควบคุมพัสดุถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบและขอกําหนด
ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ยังคงมี
บางขั้นตอนที่ยังไม.บรรลุ
วัตถุประสงค9การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

1) มีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานพัสดุ
เพียงคนเดียว
2) การบันทึกขอมูลใน
ทะเบียนทรัพย9สินยังไม.
เป;นปEจจุบัน ครุภัณฑ9ที่มี
อยู.จริงกับที่ปรากฏตาม
ทะเบียน และ
รายละเอียดครุภณ
ั ฑ9ยัง
มีบางส.วนที่ไม.ถูกตอง
ตรงกัน

1)กําหนดใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบรายการ
ครุภณ
ั ฑ9ที่มีอยู.จริง กับ
ทะเบียนคุมทรัพย9สิน
และรายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ9ใหถูกตองตาม
ขอเท็จจริง
2) ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของอย.าง
เคร.งครัด

ลายมือชื่อ........................................................
ตําแหน.ง ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ 13เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองคลัง
-ผูอํานวยการกอง
คลัง
- นักวิชาการพัสดุ

แบบ ปค.5

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลแหลมทราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
1. กิจกรรมด0านงานกอสร0างออกแบบ
และควบคุมการกอสร0าง
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการกําหนดราคากลางงาน
ก.อสรางมีความถูกตองสอดคลองกับ
สถานการณ9ปEจจุบันเป;นไปตาม
หลักเกณฑ9ที่กําหนดและสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดตาม
วัตถุประสงค9ขององค9กรและสามารถ
ตอบสนองต.อความตองการของ
ประชาชนได
2) เพื่อใหงานก.อสรางแต.ละโครงการ
เป;นไปตามแบบแปลนตามสัญญาจางที่
อบต.กําหนด มีประสิทธิภาพเป;นไปตาม
มาตรฐานงานก.อสรางที่กําหนดไว

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

1) บุคลากรไม.เพียงพอเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้น
2) งานก.อสรางไม.เป;นไป
ตามแบบที่ อบต.กําหนด
3) งานขออนุญาตก.อสราง
อาคาร ผูขออนุญาตยังขาด
ความรูความเขาใจใน
ระเบียบฯและวิธีการปฏิบัติ
ที่ถูกตอง

1) มีการจัดทําคําสั่ง แบ.ง
งานและมอบหมายงาน
2) กําชับเจาหนาที่ให
ควบคุมงานและปฏิบัติงาน
อย.างเคร.งครัด
3) จัดส.งเจาหนาที่สังกัด
กองช.างเขารับการ
ฝpกอบรม

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน
1) กําหนดใหส.งรายงานการ
ควบคุมงานอย.างสม่ําเสมอ
2) การประเมินประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) บุคลากรมีไม.เพียงพอ
2) เจาหนาที่ยังขาด
ความรูความเขาใจใน
เรื่องกฎหมาย ทั้งยังตอง
ศึกษาและปฏิบัติตาม
กฎหมายใหม.ที่มี
ระเบียบต.างๆ ออกมาให
ปฏิบัติอย.างต.อเนื่อง

ลายมือชื่อ........................................................
ตําแหน.ง ผูอํานวยการกองช.าง

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1) รับโอนบุคลากร
เพิ่ม
2) กําชับเจาหนาที่ผู
ควบคุมงานก.อสราง
ตองดําเนินการควบคุม
อย.างเคร.งครัดทุก
ขั้นตอนการดําเนิน
โครงการ
คณะกรรมการตรวจ
การจางตองมีความรู
ความละเอียด
รอบคอบ การตรวจรับ
งานจางตองถูกตอง
และเป;นไปตามแบบ
แปลนของ อบต.
3) ประชาสัมพันธ9ให
ความรูเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตก.อสราง
อาคาร

กองช.าง
- ผูอํานวยการกอง
ช.าง
- ผูช.วยนายช.างโยธา

วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

แบบ ปค.1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหนวยงานของรัฐ)
เรียน : ท0องถิ่นจังหวัดชุมพร
องค9การบริหารส.วนตําบลแหลมทราย ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหน.วยงาน สําหรับปq
สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. 2561 ดวยวิ ธี ก ารที่ ห น. ว ยงานกํ า หนดซึ่ ง เป; น ไปตามหลั ก เกณฑ9
กระทรวงการคลังว.าดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ9ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน.วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อใหความมั่นใจอย.างสมเหตุสมผลว.า ภารกิจของหน.วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค9ของการ
ควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม.ใช.
การเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปร.งใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล.าว องค9การบริหารส.วนตําบลแหลมทราย เห็นว.าการควบคุมภายในของ
หน.วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย.างต.อเนื่อง และเป;นไปตามหลักเกณฑ9กระทรวงการคลังว.าดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ9ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน.วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใตการกํากับดูแลของนายก
องค9การบริหารส.วนตําบลแหลมทราย
ลายมือชื่อ.....................................................................
ตําแหน.ง นายกองค9การบริหารส.วนตําบลแหลมทราย
วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
อย.างไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปqงบประมาณหรือปqปฏิทิน
ถัดไป สรุปไดดังนี้
1. ความเสี่ยงที่มีอยูต0องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
(1.1) กิจกรรมดานงานธุรการและงานสารบรรณ พบว.า ผูปฏิบัติงานดานงานธุรการและงาน
สารบรรณยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การ
แยกประเภทเอกสารไม.เป;นหมวดหมู. ทําใหตองเสียเวลาในการสืบคนเอกสารหรือบางครั้งเกิดเอกสารสูญหาย การ
รับ-ส.งล.าชากว.าที่ กําหนด หนังสือราชการที่มีเขามามีเ ป;นจํา นวนมาก การแจกจ.า ยหนังสือใหกับเจาของเรื่อง
บางครั้งเจาหนาที่ที่เป;นเจาของเรื่องมีความรับผิดชอบงานหลายตําแหน.งทําใหมีหนังสือในความรับผิดชอบมาก
ประกอบกับเจาของเรื่องบางคนเก็บเอกสารไม.แยกเป;นหมวดหมู. ทําใหยากต.อการคนหาและหนังสือบางเรื่อง
หายไปซึ่งเป;นจุดเสี่ยงทําใหการปฏิบัติงานเป;นไปดวยความล.าชา

(1.2) กิจกรรมดานการบริหารงานบุคคล พบว.า พนักงานส.วนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
ยังขาดความรูความเขาใจในหลักเกณฑ9ต.าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช.น การโอนยาย การเลื่อนระดับ
หลักเกณฑ9การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ การดําเนินการออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต.งตั้ง การเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบุคคล ยังมีความล.าชาไม.เป;นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
(1.3) กิจกรรมดานงานกฎหมายและคดี พบว.า ยังขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดี
โดยตรง ตําแหน.ง นิติกร ทําใหการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของดานกฎหมายและคดี การ
ตีความเอกสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบฯ หรือกรณีการมีการรองเรียน เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทําใหหน.วยงาน
เกิดความเสียหายได
(1.4) กิจกรรมดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดเวทีประชาคมเพื่อใหประชาชนมีส.วน
ร. ว มในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น พบว. า กระบวนการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น ยั งขาดการมี ส. ว นร. ว มจาก
ประชาชน เนื่องจากประชาชนบางส.วนยังคงไม.ตระหนักและไม.เห็นถึงความสําคัญของการมีส.วนร.วมในการจัดทํา
แผนพั ฒ นาทองถิ่ น โครงการ/กิ จกรรมต. า งๆ มี จํ า นวนมากเมื่ อเที ย บกั บ งบประมาณที่ มีอยู. อย. า งจํา กั ด อี กทั้ ง
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงแกไขอย.างต.อเนื่อง ขาดความ
ชัดเจน เกิดความยุ.งยากสับสนกับผูปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
(1.5) กิจกรรมการป]องกันและแกไขปEญหายาเสพติด พบว.า ยังมีการแพร.ระบาดของยาเสพติดใน
กลุ.มวัยรุ.นและประชาชนทั่วไป และยังพบว.าประชาชนยังไม.ใหความร.วมมือในการแจงเบาะแสกลุ.มผูคาและ ผู
เสพยาเสพติด เนื่องจากมีความเกรงกลัวต.อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สินของตนและเห็นว.าเป;นเรื่องที่ไม.
เกี่ยวของกับตนเอง รวมถึงการปฏิบัติงานของคณะทํางานที่ไดรับการแต.งตั้งไม.มีการดําเนินงานอย.างจริงจัง เป;น
เพียงการปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเป;นครั้งคราว
(1.6) งานป]องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว.า อุปกรณ9ในการใหความช.วยเหลือผูประสบภัย
ยังมีไม.เพียงพอ ประชาชนยังขาดความเขาใจในการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ขาดบุคลากรอาสาสมัคร
ป]องกันภัยฝBายพลเรือน (อปพร.) อัตราความถี่ของการเกิดภัยพิบัติ เช.น อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาด มีเพิ่มขึ้นทุกปq
(1.7) งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว.าองค9การบริหารส.วนตําบลแหลมทราย ยังพบ
ปEญหาดานอาคารเรียนซึ่งยังคงตองใชหองเรียนของโรงเรียนวัดวาลุการามเป;นสถานที่ทําการเรียนการสอนส.งผลให
การบริหารจัดการศูนย9พัฒนาเด็กเล็กในดานต.าง ๆ ยังคงมีอุปสรรคดานการเบิกจ.ายงบประมาณ
(1.8) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได พบว.า การจัดทําระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย9สินซึ่งไดดําเนินการไปแลว ไม.สามารถนํามาใชเป;นฐานขอมูลในการจัดเก็บภาษีได เนื่องจากไม.มีการปรับปรุง
ฐานขอมูลใหเป;น ปEจจุบั น อี กทั้งผู รับผิด ชอบงานจัด เก็บ ภาษียั งขาดความรูความเขาใจในการใชงานโปรแกรม
ดังกล.าว การจัดเก็บรายไดจึงไม.เป;นไปตามเป]าหมายที่วางไว
(1.9) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย9สินพบความเสี่ยง ไดแก.การจัดเก็บพัสดุ ไม.เป;นสัดส.วนทําให
เกิ ด ความเสี่ ย งเรื่ องการเบิ ก-จ. า ยและการควบคุ มพัส ดุ ป ระจํ า ปq การดํ า เนิ น งานในเรื่ องการจัด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม
ครุภัณฑ9ยังไม.เป;นปEจจุบัน บุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการพัสดุมีไม.เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน

(1.10) งานการบัญชีและบัญชี การรับและการเบิกจ.ายเงิน พบว.าบุคลากรมีไม.เพียงพอและยัง
ขาดความรูความเขาใจกฎหมาย ระเบียบฯ ที่เกี่ยวของกับงานการเงินการบัญชีและการเบิกจ.ายเงิน
(1.11) กิจกรรมดานงานก.อสรางออกแบบและควบคุมงานก.อสราง พบว.า บุคลากรมีไม.เพียงพอ
เมื่อเทียบกับปริมาณงาน รวมถึงเจาของอาคารไม.ปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของงาน
ก.อสรางบางงานไม.เป;นไปตามแบบที่ อบต.กําหนด
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
(2.1) กิจกรรมดานงานธุรการและงานสารบรรณ การปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
-กําหนดใหมีการตรวจเช็คหนังสือรับ-ส.งทุกวัน อย.างนอยวันละ 2 ครั้ง (เชา-บ.าย)
-กําชับ/สั่งการใหเจาหนาที่ธุรการ จัดทําแฟ]มสําหรับจัดเก็บหนังสือราชการต.าง ๆ แยก
เป;นหมวดหมู. เพื่อใหเกิดความสะดวกเมื่อมีการสืบคน
-จัดส.งเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานธุรการเขารับการฝpกอบรม
(1.2) กิจกรรมดานการบริหารงานบุคคล การปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
- ส.งเจาหนาที่รับผิดชอบงานบุคคลเขารับการฝpกอบรม
- กําชับเจาหนาที่รับผิดชอบงานและงานที่ไดรับมอบหมายอย.างเคร.งครัด
- จัดประชุมใหความรูหลักเกณฑ9การประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานและลูกจาง
ทุกคนทราบ
- รายงานสรุปผลการมาปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาทราบเป;นประจําทุกวัน
- กําหนดมาตรการหรือบทลงโทษ กรณีพนักงานขาดงานหรือมาสายเป;นประจําหรือ
บ.อยครั้ง
(1.3) กิจกรรมดานงานกฎหมายและคดี การปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
- สรรหาบุคลากรในตําแหน.งนิติกรโดยตรง เพื่อรับผิดชอบงานกฎหมายและคดี
- จัดทําประกาศกําหนดเป;นขอหามหรือขอปฏิบัติอย.างชัดเจนและประกาศหรือแจงให
ทราบโดยทั่วกัน
- จัดอบรมใหความรูกับเจาหนาที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(1.4) กิจกรรมดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
- รณรงค9/ประชาสัมพันธ9ใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการมีส.วนร.วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล
- จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม
- จัดอบรมใหความรู เรื่องกระบวนการ ขั้นตอนและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
(1.5) กิจกรรมการป]องกันและแกไขปEญหายาเสพติดการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
- จัดตั้งศูนย9ประสานงานพลังแผ.นดินเอาชนะยาเสพติดระดับตําบล
- จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป]องกันและแกไขปEญหายาเสพติด

-บูรณาการการทํางานร.วมกับหน.วยงานที่รับผิดชอบดานยาเสพติดอย.างสม่ําเสมอ
- เพิ่มช.องทางการประชาสัมพันธ9และแจงเบาะแสผูเกี่ยวของกับยาเสพติด
(1.6) งานป]องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
-ดําเนินการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ9ใหเพียงพอ
-เก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติซ้ําซาก เพื่อใชเป;นฐานขอมูลในการจัดทําแผน
ป]องกันและบรรเทาสาธารณภัยต.อไป
-จัดโครงการประชุม/อบรมใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ต.าง ๆ ทั้งกรณีก.อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังจากภัยพิบัติสิ้นสุดลงแลว
- จัดฝpกอบรมอาสาสมัครป]องกันภัยฝBายพลเรือน (อปพร.)เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(1.7) งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
-ก.อสรางศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมทราย
-จั ด ส. ง เจาหนาที่ ด านงานการศึ ก ษาเขารั บ การฝp ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน
-ประชาสัมพันธ9ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหผูปกครองนําบุตรหลานสมัครเรียนเพิ่มขึ้น
-ประสานความร.วมมือกับประชาชน กลุ.มผูนําชุมชน ผูนําทองที่ เพื่อใหเขามามีส.วนร.วม
ในการบริหารจัดการดานการศึกษาของศูนย9พัฒนาเด็กเล็กวัดวาลุการาม
(1.8) งานพัฒนาและจัดเก็บรายไดการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
-เจาหนาที่ที่ผ.านการฝpกอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย9สินเร.งดําเนินการเก็บขอมูล
ที่เกี่ยวของ เพื่อนําเขาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีฯ ใหสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง
-เรียกประชุมลูกหนี้คางชําระทุกประเภท พรอมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเร.งรัดชําระ
หนี้คงคาง
-ประชาสัมพันธ9การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
-กําชับเจาหนาที่เร.งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีทุกประเภท
(1.9) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย9สินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
-กําหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตรวจสอบรายการครุภัณฑ9ที่มีอยู.จริง กับทะเบียนคุม
ทรัพย9สิน และรายละเอียดครุภัณฑ9ใหถูกตองตามขอเท็จจริง
-ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของอย.างเคร.งครัด
(1.10) งานการเงินและบัญชี การรับและการเบิกจ.ายเงิน การปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
- กําชับใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตองติดตามขอมูลข.าวสาร ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการเบิกจ.ายเงินใหถูกตองและเป;นปEจจุบันอยู.เสมอ
- จัดส.งเจาหนาที่เขารับการฝpกอบรม

- ประกาศรับโอนบุคลากรเพิ่ม
(1.11) กิจกรรมดานงานก.อสรางออกแบบและควบคุมงานก.อสรางการปรับปรุงการควบคุ ม
ภายใน ดังนี้
-รับโอนบุคลากรเพิ่ม
-กําชับเจาหนาที่ผูควบคุมงานก.อสราง ตองดําเนินการควบคุมอย.างเคร.งครัดทุกขั้นตอน
การดําเนินโครงการ คณะกรรมการตรวจการจางตองมีความรู ความละเอียดรอบคอบ
การตรวจรับงานจางตองถูกตองและเป;นไปตามแบบแปลนของ อบต.
-ประชาสัมพันธ9ใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตก.อสรางอาคาร

แบบ ปค.4
องคการบริหารสวนตําบลแหลมทราย
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข0อสรุป
1. สภาพแวดล0อมการควบคุม
(1.1) สํานักงานปลัดฯ
ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให
สภาพแวดลอมของการควบคุมของสํานักงานปลัดฯ
บุคลากรทุกระดับเกิดทัศนคติที่ดีต.อการควบคุมภายใน ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส.วนที่ทําใหการ
โดยใหความสําคัญกับความซื่อสัตย9 จริยธรรม และ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล
ความโปร.งใสในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการที่ดี
และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล มีการกําหนด
แนวทางที่ชัดเจนต.อการปฏิบัติที่ถูกตองและที่ไม.ถูกตอง
รวมทั้งการปฏิบัติตนเป;นแบบอย.างที่ดีต.อพนักงาน
บุคลากรเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ รวมทั้งมีความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย
(1.2) กองคลัง
ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
สภาพแวดลอมของการควบคุมของกองคลัง ใน
ภายในองค9กร ต.อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ ภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส.วนที่ทําใหการ
และการดําเนินงาน มีความมุ.งมั่นที่จะใชการบริหารงาน ควบคุมภายในมีประสิทธิผล
แบบมุ.งผลสัมฤทธิ์ของงาน ส.งเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรมองค9กรที่มุ.งเนนความสําคัญของความซื่อสัตย9
และจริยธรรม มีการดําเนินการตามควรแก.กรณีเมื่อไม.มี
การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ มี
การกําหนดเป]าหมายการดําเนินงานที่เป;นไปไดและไม.
สรางความกดดันใหแก.พนักงาน
(1.3) กองชาง
ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต.อการ
สภาพแวดลอมของการควบคุมของกองช.าง ใน
ควบคุมภายในและส.งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค9กร ภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส.วนที่ทําใหการ
มุ.งเนนความสําคัญของความซื่อสัตย9 ศีลธรรม
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
จรรยาบรรณ และมีการพิจารณาการดําเนินการตาม
ควรแก.กรณี ถาพบว.าบุคลากรประพฤติปฏิบัติไม.
เหมาะสม การยอมรับความรูความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน การรับทราบขอมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่
ตองตรวจพบหรือสิ่งที่ตองการตรวจสอบ ปรัชญาและ
รูปแบบการทํางานของผูบริหารเหมาะสมต.อการ
พัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสราง

องคประกอบของการควบคุมภายใน
องค9กร การมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
และจํานวนผูปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบาย
และการปฏิบัติดานบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและ
สนับสนุนผูปฏิบัติงาน
2. การประเมินความเสี่ยง
(2.1) สํานักงานปลัดฯ
มีการกําหนดวัตถุประสงค9และเป]าหมายในการดําเนินงาน/
กิจกรรมต.าง ๆ อย.างชัดเจน สอดคลองและเชื่อมโยงกันใน
การที่จะทํางานใหสําเร็จ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบต.อการบรรลุตามวัตถุประสงค9ที่กําหนดไว มีการ
วิเคราะห9ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
(2.2) กองคลัง
มีการกําหนดวัตถุประสงค9และเป]าหมายการดําเนินงาน
อย.างชัดเจนและวัดผลได และไดชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับ
ทราบและเขาใจตรงกัน การกําหนดวัตถุประสงค9ของ
กิจกรรมต.าง ๆ มีความชัดเจนปฏิบัติไดและวัดผลได มีการ
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปEจจัยภายใน
และภายนอก เช.น การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนไดมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนดเพื่อป]องกันและ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
(2.3) กองชาง
มีการกําหนดวัตถุประสงค9ระดับองค9กรที่ชัดเจนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงค9ระดับกิจกรรม ซึ่งจะส.งผลใหการ
ปฏิบัติงานต.าง ๆ สําเร็จลุล.วงไดดวยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่กําหนด ฝBายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจาก
ปEจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต.อการบรรลุ
วัตถุประสงค9ขององค9กร หน.วยงานมีการวิเคราะห9ความ
เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมี
กลไกที่ชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดการ

ผลการประเมิน/ข0อสรุป

มีการประเมินความเสี่ยงโดยนํากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ใชกันอย.างแพร.หลายมาใช และมีการ
จัดการกับความเสี่ยงต.าง ๆ ที่ผ.านขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยงอย.างเป;นระบบ รวมทั้งไดมีการ
กําหนดแนวทางป]องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปEจจัยเสี่ยง
มีการประเมินความเสี่ยงโดยนํากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ใชกันอย.างแพร.หลายมาใช และมีการ
จัดการกับความเสี่ยงต.าง ๆ ที่ผ.านขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยงอย.างเป;นระบบ รวมทั้งไดมีการ
กําหนดแนวทางป]องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปEจจัยเสี่ยง

มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีการที่กําหนดตาม
เอกสารแนะนํา : นํามาตรฐานการควบคุมภายในไป
ใชในเชิงปฏิบัติและใชแบบประเมินองค9ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน

องคประกอบของการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
(3.1) สํานักงานปลัดฯ
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจไดว.า เมื่อนําไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว กิจกรรมการ
ควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ทําใหเกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค9
(3.2) กองคลัง
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจไดว.าเมื่อนําไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว กิจกรรมการ
ควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ทําใหเกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค9
(3.3) กองชาง
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจไดว.า เมื่อนําไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ฝBายบริหารกําหนดไว
กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความระมัดระวัง
และปฏิบัติงานใหสําเร็จได
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
(4.1) สํานักงานปลัดฯ
มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอต.อความ
ตองการของบุคลากรผูซึ่งปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมและ
มีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ มีระบบการ
ติดต.อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย.างเพียงพอ เชื่อถือ
ได และทันเวลา มีการรับฟEงและพิจารณาขอเรียกรองจาก
ภายนอก อาทิ ประชาชน
(4.2) กองชาง
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบัติตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบัติต.าง ๆ ที่ใชในการควบคุมและ
ดําเนินกิจกรรมขององค9กร รวมทั้งขอมูลข.าวสารไปยัง
ผูบริหารและผูใชภายในองค9กร ในรูปแบบที่ช.วยใหผูรับ
ขอมูลข.าวสารปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอย.างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและใหมั่นใจไดว.ามีการ
ติดต.อสื่อสารภายในและภายนอกองค9กร

ผลการประเมิน/ข0อสรุป
มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและ
สอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให
เป;นส.วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ และไดมี
การกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติ
มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและ
สอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให
เป;นส.วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ และไดมี
การกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติ
ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลตามสมควรในการปฏิบัติงานใน
สภาพการณ9ปEจจุบัน

ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มี
ระบบสารสนเทศที่สามารถใชไดครอบคลุมทั้งหมด มี
ช.องทางการสื่อสารที่ชัดเจนสะดวกต.อการใชงาน
และทันต.อเวลา

ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มี
ระบบสารสนเทศที่สามารถใชไดครอบคลุมทั้งหมด มี
ช.องทางการสื่อสารที่ชัดเจนสะดวกต.อการใชงาน
และทันต.อเวลา

องคประกอบของการควบคุมภายใน
(4.3) กองคลัง
มีระบบสารสนเทศเพียงพอและเหมาะสมกับงานและ
บุคลากรผูปฏิบัติงาน และไดดําเนินการจัดทําและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงินและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีอย.าง
ถูกตอง ครบถวน ในส.วนของการจัดเก็บเอกสารขอมูล
ประกอบการจ.ายเงินและการบันทึกบัญชีไวครบถวนเป;น
หมวดหมู. ดานการสื่อสารพนักงานทุกคนรับทราบและมี
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและมีการเปvดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอ
ขอคิดเห็นต.าง ๆ รวมถึงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค9กร มีระบบการติดต.อสื่อสารทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค9กรอย.างเพียงพอ เชื่อถือได และ
เป;นปEจจุบัน
5. การติดตามประเมินผล
(5.1) สํานักงานปลัดฯ
มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย.างต.อเนื่อง โดยกําหนด
วิธีติดตามการดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย.าง
ต.อเนื่องและใหเป;นส.วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ
หากพบขอบกพร.องไดมีการดําเนินการแกไขขอบกพร.อง
ทันที
(5.2) กองคลัง
หน.วยงานมีการติดตามและประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจ.ายเงิน
รวมทั้งมีการติดตามผลการแกไขขอบกพร.อง และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข0อสรุป
มีระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
เพียงพอสามารถใชไดครอบคลุมทั้งหมด ตลอดจนมี
ช.องทางการติดต.อสื่อสารที่ชัดเจน สะดวกต.อการใช
งานและมีความทันสมัยเป;นปEจจุบัน

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและ
ดําเนินการอย.างต.อเนื่อง มีการประเมินตนเองและ
การประเมินจากหน.วยงานภายนอก มีการจัดทํา
รายงานการประเมินผลพรอมใหขอเสนอแนะ
ผูบริหารระดับสูงเพื่อทบทวนผลการดําเนินงาน และ
มีการปรับปรุงแกไข
ระบบการติดต.อสื่อสารมีความเหมาะสมและ
ดําเนินการอย.างต.อเนื่อง มีการประเมินตนเองและ
การประเมินจากหน.วยงานภายนอก มีการจัดทํา
รายงานการประเมินผลพรอมขอเสนอแนะต.อ
ผูบริหารระดับสูง เพื่อทบทวนผลการดําเนินงาน
และมีการปรับปรุงแกไข

องคประกอบของการควบคุมภายใน
(5.3) กองชาง
องค9กรมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย.างต.อเนื่องและเป;นส.วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝBายบริหารผู
ควบคุมงานและผูมีหนาที่เกี่ยวของ

ผลการประเมิน/ข0อสรุป
มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม
ดําเนินการอย.างต.อเนื่อง มีการประเมินตนเองและการ
ประเมินจากหน.วยงานภายนอก มีการจัดทํารายงาน
การประเมินผลพรอมใหขอเสนอแนะต.อผูบริหาร
ระดับสูงเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานและมีการ
ปรับปรุงแกไขอย.างสม่ําเสมอ

ลายมือชื่อ.....................................................................
ตําแหน.ง นายกองค9การบริหารส.วนตําบลแหลมทราย
วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

แบบ ปค.5
องคการบริหารสวนตําบลแหลมทราย อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
1. งานธุรการและสารบรรณ
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการปฏิบตั ิงานธุรการเป;นไปตาม
ระเบียบฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อใหการรับ-ส.งเอกสารของทางราชการ
เป;นระบบ ทันต.อเวลา มีประสิทธิภาพ สามารถ
ติดตามงานต.าง ๆ ไดอย.างรวดเร็วทันเวลา
ประหยัดงบประมาณและลดปEญหาการเกิด
ความขัดแยงขึ้นภายในองค9กร

ความเสี่ยง
1) บุคลากรไม.เพียงพอ
เนื่องจากมีผูปฏิบัติงาน
ธุรการเพียงคนเดียว ซึ่ง
ตองรับผิดชอบงานธุรการ
ทั้งองค9กร
2) การส.งหนังสือราชการ
ของหน.วยงานภายนอก
เช.นหนังสือจากที่ทําการ
อําเภอหรือจังหวัดซ้ําซอน
กัน ทําใหสิ้นเปลืองเวลา
และค.าใชจ.ายในการ
ดําเนินการ
3) การจัดเก็บเอกสาร
หนังสือราชการ ไม.เป;น
ระเบียบ ไม.มีการแยก
หมวดหมู.ทําใหตอง
เสียเวลาในการสืบคนหรือ
บางครั้งเกิดการสูญหายได
4) เจาหนาที่ขาดความรู
ความเขาใจระบบงาน
ธุรการและสารบรรณ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1) จัดทําคําสั่งแบ.งงาน
ภายในสํานักงานปลัดฯ
2)มีระบบการรับ-ส.ง
หนังสือตามลําดับก.อนหลัง และลงทะเบียนเลข
รับ-ส.ง หนังสือ
ตามลําดับทุกครั้ง
3) มีผรัู บผิดชอบ
สอบทานหนังสือออก
ทุกครั้ง
4) การรับ-ส.งหนังสือ
ราชการผ.านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส9

ผลการประเมินการควบคุม
ภายในดานงานธุรการและสาร
บรรณมีความเพียงพอและ
ปฏิบัติตามอย.างต.อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) รับ-ส.งหนังสือ
ล.าชาไม.ทันเวลาการ
ใชงาน
2) วิเคราะห9หนังสือ
ไม.ถูกตองในบางครั้ง
ทําใหเกษียณหนังสือ
ใหสํานัก/กอง
ผิดพลาดบาง
เล็กนอย
3) การเก็บหนังสือ
ราชการไม.แยก
หมวดหมู. ทําให
หนังสือสูญหาย ยาก
ต.อการสืบคนใน
ภายหลัง
4) ผูรับผิดชอบงาน
ธุรการยังขาดความรู
ความเขาใจใน
ระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
กับงานสารบรรณ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน
1) กําหนดใหมีการ
ตรวจเช็คหนังสือรับส.งทุกวัน อย.างนอยวัน
ละ 2 ครั้ง (เชา-บ.าย)
2) กําชับ/สั่งการให
เจาหนาที่ธุรการ
จัดทําแฟ]มสําหรับ
จัดเก็บหนังสือราชการ
ต.าง ๆ แยกเป;น
หมวดหมู. เพื่อใหเกิด
ความสะดวกเมื่อมีการ
สืบคน
3) จัดส.งเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานธุรการ
เขารับการฝpกอบรม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดฯ
- หัวหนาสํานักปลัด
- ผช.เจาพนักงาน
ธุรการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
2. ด0านการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการกําหนดนโยบายดานการ
บริหารงานบุคคลมีความชัดเจนและสอดคลอง
กับภารกิจ เจตนารมณ9 การสรางระบบการ
บริหารจัดการทีด่ ี
2) เพื่อใหกระบวนการบริหารงานบุคคลมีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) เพื่อใหกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบฯ
ขอบังคับของทางราชการ
4) เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรในหน.วยงานมี
จริยธรรมและจิตสํานึกที่ดตี .อการปฏิบัติงานและ
ต.อองค9กร

ความเสี่ยง
1) เจาหนาที่รบั ผิดชอบ
งานบุคคล ยังขาดความรู
ความเขาใจระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของกับ
งานบุคคล
2) เจาหนาที่รบั ผิดชอบ
งานบุคคล ไม.มีความ
รับผิดชอบงานในหนาที่
และงานที่ไดรับมอบหมาย
3) ไม.มีการชี้แจง
หลักเกณฑ9การประเมินผล
การปฏิบัติงานใหพนักงาน
และลูกจางทราบ
4) เจาหนาที่ขาดงาน
มาสาย ละเลยการปฏิบตั ิ
หนาที่บ.อยครั้ง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1) คําสั่งแบ.งงานและ
มอบหมายหนาที่การ
งาน
2) มีสมุดบันทึกลงเวลา
การมาปฏิบัติราชการ
3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ลูกจางเพื่อพิจารณา
เลื่อนขึ้นเงินเดือน
4) มีแผนอัตรากําลัง
3 ปq

มีการจัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ดําเนินการ
ตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงาน เพื่อใหเป;นไปตาม
ขอตกลงที่กําหนด มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
จริงโดยปราศจากอคติ จัด
อบรม/ประชุมเพื่อทําความ
เขาใจ การติดต.อสื่อสารเพื่อให
พนักงานไดมีความรูความ
เขาใจเรื่องการบริหารงาน
บุคคลทองถิ่น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) เจาหนาที่
รับผิดชอบงาน
บุคคล ยังขาด
ความรูความเขาใจ
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับงาน
บุคคล
2) เจาหนาที่
รับผิดชอบงาน
บุคคล ไม.มีความ
รับผิดชอบงานใน
หนาที่และงานที่
ไดรับมอบหมาย
3) ไม.มีการชี้แจง
หลักเกณฑ9การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให
พนักงาน และ
ลูกจางทราบ
4) เจาหนาที่ขาด
งาน มาสาย ละเลย
การปฏิบัตหิ นาที่
บ.อยครั้ง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัดฯ
1) ส.งเจาหนาที่
รับผิดชอบงานบุคคล - หัวหนาสํานักปลัด
เขารับการฝpกอบรม
- นักทรัพยากรบุคคล
2) กําชับเจาหนาที่
รับผิดชอบงานและ
งานที่ไดรับมอบหมาย
อย.างเคร.งครัด
3) จัดประชุมให
ความรูหลักเกณฑ9การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหพนักงาน
และลูกจางทุกคน
ทราบ
4) รายงานสรุปผล
การมาปฏิบัติราชการ
ใหผูบังคับบัญชาทราบ
เป;นประจําทุกวัน
5) กําหนดมาตรการ
หรือบทลงโทษ กรณี
พนักงานขาดงานหรือ
มาสายเป;นประจําหรือ
บ.อยครั้ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
3. งานกฎหมายและคดี
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานกฎหมายและคดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยง
1) ไม.มเี จาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานกฎหมาย
โดยตรง
2) ไม.มีการดําเนินการทาง
วินัยและการลงโทษทาง
วินัยอย.างจริงจัง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของอย.าง
เคร.งครัด เพื่อป]องกันมิ
ใหเกิดความเสียหายกับ
ทางราชการและงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานกฎหมายและ
คดียังมีขอบกพร.องอยู.บาง
และการตีความตัวบท
กฎหมาย และระเบียบต.าง ๆ
ยังขาดความชัดเจน เนื่องจาก
ไม.มเี จาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน
กฎหมายโดยตรง

1) ไม.มเี จาหนาที่ที่
รับผิดชอบงาน
กฎหมายโดยตรง
2) ไม.มีการ
ดําเนินการทางวินัย
และการลงโทษทาง
วินัยอย.างจริงจัง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) สรรหาบุคลากรใน สํานักงานปลัดฯ
ตําแหน.งนิติกรโดยตรง - ปลัด อบต.
- หัวหนาสํานักปลัด
เพื่อรับผิดชอบงาน
กฎหมายและคดี
2) จัดทําประกาศ
กําหนดเป;นขอหาม
หรือขอปฏิบัติอย.าง
ชัดเจนและประกาศ
หรือแจงใหทราบโดย
ทั่วกัน
3) จัดอบรมใหความรู
กับเจาหนาที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
4. กิจกรรมด0านการจัดทําแผนพัฒนาท0องถิ่น
วัตถุประสงค9
1) เพื่อการเตรียมโครงการ/กิจกรรมต.าง ๆ ให
เป;นไปตามยุทธศาสตร9ที่กําหนดไวครอบคลุม
ภาระหนาที่ของ อบต. และตามความตองการ
ของประชาชน สอดคลองกับยุทธศาสตร9จังหวัด
และนโยบายของรัฐบาลการบริหารงบประมาณ
ปฏิบัติไดถูกตองและเป;นไปตามระเบียบกําหนด
2) เพื่อการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรม ใหอยู.
ในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปqและนําไปปฏิบัติไดทันทีที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ความเสี่ยง
1) กระบวนการจัดแผนฯ
ยังขาดการมีส.วนร.วมของ
ประชาชนในบางกลุ.ม
2) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นมี
จํานวนมากจนเกินไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่มีอยู.อย.าง
จํากัด
3) คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น ยังขาด
ความรูความเขาใจใน
บทบาทและหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
4) กฎหมาย/ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวของกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นมีการ
แกไขเปลีย่ นแปลง
บ.อยครั้ง ขาดความชัดเจน
ในการนําไปปฏิบัติจริง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1) คําสั่งแบ.งงานและ
มอบหมายหนาที่การ
งาน
2) มีการจัดเวที
ประชาคมระดับทั้ง
หมู.บาน/ตําบล เพื่อให
ประชาชนมีส.วนร.วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
3) แต.งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
ถูกตองตามระเบียบฯ
4) การบันทึกขอมูล
แผนพัฒนาทองถิ่นผ.าน
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและ
ประเมินผลของ อปท.
(E-plan)

กิจกรรมดานการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว.าดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค9กร
ปกครองส.วนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
อย.างเคร.งครัด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) ขาดการมีส.วน
ร.วมจากประชาชน
ในกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
2) กฎหมาย/
ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นมีการแกไข
เปลี่ยนแปลง
บ.อยครั้ง
3) กระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น การแกไข
เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผน
ขาดความยืดหยุ.น มี
ขั้นตอนยุ.งยาก
ซับซอน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) รณรงค9/
สํานักงานปลัดฯ
ประชาสัมพันธ9ให
- หัวหนาสํานักปลัด
ประชาชนเห็นถึง
- นักวิเคราะห9ฯ
ความสําคัญของการมี
ส.วนร.วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล
2) จัดลําดับ
ความสําคัญของ
โครงการ/กิจกรรม
3) จัดอบรมใหความรู
เรื่องกระบวนการ
ขั้นตอนและอํานาจ
หนาที่ของ
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
5. งานปAองกันและแก0ไขปBญหายาเสพติด
วัตถุประสงค
1) เพื่อป]องกันและแกไขปEญหาการแพร.ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่
2) เพื่อบําบัดและฟrsนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
3) เพื่อปฏิบัติใหเป;นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ความเสี่ยง
1) ขาดความต.อเนื่องใน
การปฏิบัติอย.างจริงจัง
2) ขาดความต.อเนื่องใน
การประสานงานกับ
หน.วยงานที่เกี่ยวของและ
รับผิดชอบเกีย่ วกับงาน
ป]องกันและแกไขปEญหายา
เสพติด
3) ไม.มบี ุคลากรที่
รับผิดชอบงานดาน
ยาเสพติดโดยตรง
4) ขาดความร.วมมือจาก
ประชาชนในการให
เบาะแสเกี่ยวกับผูคา ผู
เสพ และผูติดยาเสพติด
5) ปEญหาการแพร.ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ.ม
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1) มีการดําเนิน
กิจกรรมร.วมกับผูนํา
ชุมชน ผูนําทองที่
หน.วยงานการ
ปกครองอําเภอและ
สถานีตํารวจภูมภิ าค
จัดตั้งด.านตรวจปEสสาวะ
เพื่อรณรงค9ป]องกันและ
แกไขปEญหายาเสพติด
2) จัดโครงการแข.งขัน
กีฬาตานภัยยาเสพติด
ระดับตําบล

การควบคุมภายในดานงาน
ป]องกันและแกไขปEญหายาเสพ
ติดมีความเพียงพอและได
ปฏิบัติอย.างต.อเนื่องสม่ําเสมอ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) คําสั่งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบงานดาน
ยาเสพติด
2) ขาดความร.วมมือ
จากประชาชนใน
การแจงเบาะแสผูมี
ส.วนเกี่ยวของกับยา
เสพติดเนื่องจาก
เกรงกลัวอันตรายต.อ
ชีวิตและทรัพย9สิน
3) ยังมีการแพร.
ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่ในกลุ.ม
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) จัดตั้งศูนย9
สํานักงานปลัดฯ
ประสานงานพลัง
- หัวหนาสํานักปลัด
แผ.นดินเอาชนะยาเสพ - นักวิเคราะห9
ติดระดับตําบล
2) จัดโครงการอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับการ
ป]องกันและแกไข
ปEญหายาเสพติด
3) บูรณาการการ
ทํางานร.วมกับ
หน.วยงานที่รับผิดชอบ
ดานยาเสพติดอย.าง
สม่ําเสมอ
4) เพิ่มช.องทางการ
ประชาสัมพันธ9และ
แจงเบาะแส
ผูเกี่ยวของกับยาเสพ
ติด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
6. งานปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหหน.วยงานมีแผนในการช.วยเหลือ
ป]องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดเหตุขึ้น
ในพื้นที่
2) เพื่อใหแผนการป]องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยสามารถนําไปปฏิบตั ิงานไดจริง
3) เพื่อใหความช.วยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนจากภัยพิบัติต.าง ๆ ไดอย.าง
ทันท.วงที
4) เพื่อลดอัตราการเกิดความเสียหายดานต.างๆ
กรณีเกิดภัยพิบตั ิขึ้นในพื้นที่

ความเสี่ยง
1) อุปกรณ9ในการใหความ
ช.วยเหลือผูประสบภัยยังมี
ไม.เพียงพอ
2) ประชาชนยังขาดความ
เขาใจในการบริการจัดการ
เมื่อเกิดภัยพิบัติตา. ง ๆ
3) ขาดบุคลากร/
อาสาสมัครป]องกันภัยฝBาย
พลเรือน (อปพร.)ในการ
ใหความช.วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดภัย
พิบัติ
4) อัตราความถี่ของการ
เกิดภัยพิบตั ิ เช.น อุทกภัย
ภัยแลง โรคระบาด มี
เพิ่มขึ้นทุกปq

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1) มีแผนป]องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2) คําสั่งแบ.งงานและ
มอบหมายหนาที่การ
งาน
3) มีการประสานความ
ร.วมมือกับหน.วยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหความ
ช.วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดภัยพิบตั ิ
4) ถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของอย.างเคร.งครัด
5) มีการมอบหมาย
เจาหนาที่ออกสํารวจ
และใหความช.วยเหลือ
ทันทีที่ไดรับแจงการเกิด
ภัยพิบัติจากประชาชน
6) มีการจัดตั้งศูนย9
ประสานงานใหความ
ช.วยเหลือผูประสบภัย
พิบัติประจําตําบล

การควบคุมภายในดานงาน
ป]องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยมีความเพียงพอและได
ปฏิบัติอย.างต.อเนื่องสม่ําเสมอ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) อุปกรณ9ในการให
ความช.วยเหลือ
ผูประสบภัยยังมีไม.
เพียงพอ
2) ประชาชนยังขาด
ความเขาใจในการ
บริการจัดการเมื่อ
เกิดภัยพิบตั ิต.าง ๆ
3) ขาดบุคลากร/
อาสาสมัครป]องกัน
ภัยฝBายพลเรือน (อป
พร.)
4) อัตราความถี่ของ
การเกิดภัยพิบัติ เช.น
อุทกภัย ภัยแลง โรค
ระบาด มีเพิ่มขึ้น
ทุกปq

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ดําเนินการจัดซื้อ สํานักงานปลัดฯ
เครื่องมืออุปกรณ9ให - หัวหนาสํานักปลัด
เพียงพอ
2) เก็บรวบรวมขอมูล
พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
ซ้ําซากเพื่อใชเป;น
ฐานขอมูลในการ
จัดทําแผนป]องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต.อไป
3) จัดโครงการ
ประชุม/อบรมให
ความรูกับประชาชน
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภัยพิบัติตา. ง ๆ
ทั้งกรณีก.อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และ
หลังจากภัยพิบตั ิ
สิ้นสุดลงแลว
4) จัดฝpกอบรม
อาสาสมัครป]องกันภัย
ฝBายพลเรือน (อปพร.)
เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
7. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให
ปฏิบัติงานไดอย.างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3) เพื่อป]องกันขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
4) เพื่อส.งเสริม อนุรักษ9ดานการศาสนาและ
วัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความเสี่ยง
1) ไม.มีอาคารเรียนที่อยู.ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.
แหลมทราย
2) ใชอาคารเรียนของ
โรงเรียนวัดวาลุการามเป;น
ที่ตั้งศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก
3) เกิดปEญหาน้ําท.วม
ซ้ําซาก ส.งผลใหศูนย9
พัฒนาเด็กเล็กไดรับความ
เสียหายเป;นประจํา
4) การจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กไม.
สามารถดําเนินการได
อย.างถูกตองเนื่องจาก
อาคารสถานที่อยู.ในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนวัด
วาลุการาม

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1) ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ
อย.างเคร.งครัด
2) มีคําสั่งแบ.งงานและ
มอบหมายหนาที่การ
งาน
3) จัดส.งบุคลากร
ทางการศึกษาเขารับการ
ฝpกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
อย.างสม่ําเสมอ
4) การจัดทําแผนการ
ศึกษาตามระเบียบ
ครบถวนถูกตอง
5) มีเจาหนาที่
รับผิดชอบงานการศึกษา
โดยตรง

การควบคุมภายในดานงาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมีความเพียงพอและ
ไดปฏิบตั ิอย.างต.อเนื่อง
สม่ําเสมอ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) ไม.มีอาคารเรียน
ที่อยู.ในความ
รับผิดชอบของ
อบต.แหลมทราย
2) ใชอาคารเรียน
ของโรงเรียนวัด
วาลุการามเป;นที่ตั้ง
ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก
3) เกิดปEญหาน้ํา
ท.วมซ้ําซาก ส.งผลให
ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับความเสียหาย
เป;นประจํา
4) การจัดสรร
งบประมาณในการ
พัฒนาหรือปรับปรุง
ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก
ไม.สามารถ
ดําเนินการไดอย.าง
ถูกตองเนื่องจาก
อาคารสถานที่อยู.ใน
ความรับผิดชอบของ
โรงเรียนวัดวาลุกา
ราม

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ก.อสรางศูนย9
สํานักงานปลัดฯ
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. - หัวหนาสํานักปลัด
แหลมทราย
- นักวิชาการศึกษา
2) จัดส.งเจาหนาที่
ดานงานการศึกษาเขา
รับการฝpกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
3) ประชาสัมพันธ9
ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อใหผูปกครองนํา
บุตรหลานสมัครเรียน
เพิ่มขึ้น
4) ประสานความ
ร.วมมือกับประชาชน
กลุ.มผูนําชุมชน ผูนํา
ทองที่ เพื่อใหเขามามี
ส.วนร.วมในการบริหาร
จัดการดานการศึกษา
ของศูนย9พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวาลุการาม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
8. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได0
วัตถุประสงค9
เพื่อใหการพัฒนาและจัดเก็บรายไดมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถจัดเก็บ
รายไดถูกตองครบถวนตามบัญชีลกู หนี้สามารถ
นําเงินรายไดที่จัดเก็บส.งลงบัญชีไดครบถวน
ถูกตองเป;นไปตามเป]าหมายที่กําหนด

ความเสี่ยง

1) ยังไม.สามารถนําระบบ
สารสนเทศแผนที่ภาษีมา
ใชเป;นฐานขอมูลในการ
จัดเก็บภาษีได
2) เจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบ
งานจัดเก็บภาษียังขาด
ความรูความเขาใจการใช
งานระบบสารสนเทศแผน
ที่ภาษี
3) ยังมีลูกหนี้ที่คางชําระ
และไม.สามารถเรียกเก็บ
ภาษีได

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1) จัดส.งเจาหนาที่เขา
รับการอบรมการใชงาน
ระบบแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย9สิน
2) ดําเนินการติดตาม
ทวงหนี้ลูกหนี้ที่คาง
ชําระภาษีโดยการนํา
กฎหมาย ระเบียบฯ มา
บังคับใชอย.างเขมงวด
3) ปรับปรุงระบบขอมูล
แผนที่ภาษีใหเป;น
ปEจจุบันและสามารถ
นํามาปรับปรุงใชใหใช
งานได
4) เร.งรัดการจัดเก็บ
ภาษีทุกประเภทใหได
ตามเป]าหมายและแผนที่
วางไว

1) มีการจัดส.งเจาหนาที่เขา
รับการอบรมระบบสารสนเทศ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย9สิน
2) ติดตามเร.งรัดลูกหนี้คาง
ชําระผ.านช.องทางที่
หลากหลายขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1) ยังไม.สามารถนํา
ระบบสารสนเทศ
แผนที่และทะเบียน
ทรัพย9สินมาใชใน
การปฏิบัติงานได
2) ยังมีลูกหนี้คาง
ชําระบางส.วนที่ไม.
สามารถเรียกเก็บได
3) ผูชําระภาษีไม.ให
ความร.วมมือ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) เจาหนาที่ที่ผา. น
การฝpกอบรมแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย9สินเร.ง
ดําเนินการเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของ เพื่อนําเขา
ระบบสารสนเทศแผน
ที่ภาษีฯ ใหสามารถ
นําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง
2) เรียกประชุมลูกหนี้
คางชําระทุกประเภท
พรอมชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติในการเร.งรัด
ชําระหนี้คงคาง
3) ประชาสัมพันธ9การ
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
4) กําชับเจาหนาที่
เร.งรัดติดตามลูกหนี้
ภาษีทุกประเภท

กองคลัง
- ผูอํานวยการกองคลัง
- เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
9. งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน
วัตถุประสงค9
1) เพื่อใหการปฏิบตั ิงานดานพัสดุของ อบต.
เป;นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.าดวย
การพัสดุของหน.วยการบริหารราชการส.วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึงปEจจุบัน มี
การดําเนินการที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2) เพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการ
จัดหาพัสดุเป;นไปดวยความถูกตองตามระเบียบ
3) เพื่อใหการบันทึกบัญชีเป;นไปอย.างถูกตอง
และเป;นปEจจุบันสามารถจัดทํารายงานทางการ
เงินไดอย.างถูกตองและเป;นไปตามระเบียบฯ

ความเสี่ยง

1) มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียวเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้น
2) การจัดทําทะเบียนคุม
พัสดุและครุภัณฑ9ไม.เป;น
ปEจจุบัน บางรายการที่
ชํารุดเสียหายไม.มีการ
ดําเนินการจําหน.ายออก
จากทะเบียนคุมพัสดุ
3) เจาหนาที่ยังขาดความ
เขาใจในระเบียบ
กระทรวงการคลังว.าดวย
การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1)คําสั่งแบ.งงานภายใน
กองคลัง
2) จัดส.งเจาหนาที่
ปฏิบัติดานพัสดุเขารับ
การอบรม
3) มีการจัดทําแผนพัสดุ
ประจําปq
4) คําสั่งแต.งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
พัสดุประจําปqและ
ดําเนินการตามที่
ระเบียบกําหนด

การควบคุมพัสดุถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบและขอกําหนดใน
ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ยังคงมีบาง
ขั้นตอนที่ยังไม.บรรลุ
วัตถุประสงค9การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1) มีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานพัสดุ
เพียงคนเดียว
2) การบันทึกขอมูล
ในทะเบียนทรัพย9สิน
ยังไม.เป;นปEจจุบัน
ครุภณ
ั ฑ9ที่มีอยู.จริง
กับที่ปรากฏตาม
ทะเบียน และ
รายละเอียดครุภณ
ั ฑ9
ยังมีบางส.วนที่ไม.
ถูกตองตรงกัน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1)กําหนดใหเจาหนาที่ กองคลัง
ผูรับผิดชอบ
-ผูอํานวยการกองคลัง
ตรวจสอบรายการ
- นักวิชาการพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ9ที่มีอยู.จริง กับ
ทะเบียนคุมทรัพย9สิน
และรายละเอียด
ครุภณ
ั ฑ9ใหถูกตองตาม
ขอเท็จจริง
2) ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของอย.าง
เคร.งครัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
10. งานการเงินและบัญชีการรับและการเบิก
จายเงิน
วัตถุประสงค9
1) เพื่อใหการตรวจสอบการอนุมตั ิฎีกาก.อนการ
เบิกจ.ายเป;นไปอย.างถูกตองตามระเบียบฯ
2) เพื่อใหการจัดทําฎีกาเบิกจ.ายเงินและ
เอกสารประกอบฎีกาของแต.ละส.วนราชการ
ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.าดวย
การรับเงิน การเบิกจ.ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
3) เพื่อใหการเบิกจ.ายและรายงานการเงิน
ถูกตองและมีความน.าเชื่อถือ
4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ.ายเงิน
5) เพื่อใหขอมูลทางการเงินการคลังมีความ
ถูกตอง โปร.งใส และสามารถตรวจสอบได
6) เพื่อใหการบันทึกบัญชีเป;นไปอย.างถูกตอง
และเป;นปEจจุบัน สามารถจัดทํารายงานการเงิน
ไดถูกตองและเป;นไปตามระเบียบฯ

ความเสี่ยง

1) บุคลากรไม.เพียงพอ
เมื่อเทียบกับปริมาณงาน
2) เจาหนาที่ยังขาดความ
เขาใจในระเบียบฯ ที่
เกี่ยวของกับงานการเงิน
การบัญชีและการเบิก
จ.ายเงิน

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

๑)ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว.า
ดวย
การรับเงิน–การเบิก
จ.ายเงินการฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค9กร
ปกครองส.วนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
๒)มีคําสั่งแต.งตั้ง
เจาหนาที่รับผิดชอบเป;น
ลายลักษณ9อักษรมี
ผูอํานวยการกองคลัง
ติดตาม
3) จัดส.งเจาหนาที่เขา
รับการอบรม/สัมมนากับ
หน.วยงานต.าง ๆ ตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
งานในหนาที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชี การรับและการเบิก
จ.ายเงินถือปฏิบัตติ ามระเบียบ
มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาทุกครั้งก.อนการ
เบิกจ.ายงบประมาณ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1) บุคลากรไม.
เพียงพอเมื่อเทียบ
กับปริมาณงาน
2) เจาหนาที่ยังขาด
ความรูความเขาใจ
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) กําชับใหเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบตอง
ติดตามขอมูลข.าวสาร
ศึกษาระเบียบ หนังสือ
สั่งการเกี่ยวกับการ
เบิกจ.ายเงินใหถูกตอง
และเป;นปEจจุบันอยู.
เสมอ
2) จัดส.งเจาหนาที่เขา
รับการฝpกอบรม
3) ประกาศรับโอน
บุคลากรเพิ่ม

กองคลัง
- ผูอํานวยการกองคลัง
- เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
11. กิจกรรมด0านงานกอสร0างออกแบบและ
ควบคุมการกอสร0าง
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการกําหนดราคากลางงานก.อสรางมี
ความถูกตองสอดคลองกับสถานการณ9ปEจจุบัน
เป;นไปตามหลักเกณฑ9ที่กําหนดและสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามวัตถุประสงค9ของ
องค9กรและสามารถตอบสนองต.อความตองการ
ของประชาชนได
2) เพื่อใหงานก.อสรางแต.ละโครงการเป;นไป
ตามแบบแปลนตามสัญญาจางที่ อบต.กําหนด
มีประสิทธิภาพเป;นไปตามมาตรฐานงาน
ก.อสรางที่กําหนดไว

ความเสี่ยง
1) บุคลากรไม.เพียงพอ
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
2) งานก.อสรางไม.เป;นไป
ตามแบบที่ อบต.กําหนด
3) งานขออนุญาตก.อสราง
อาคาร ผูขออนุญาตยัง
ขาดความรูความเขาใจใน
ระเบียบฯและวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู
1) มีการจัดทําคําสั่งแบ.ง
งานและมอบหมายงาน
2) กําชับเจาหนาที่ให
ควบคุมงานและ
ปฏิบัติงานอย.าง
เคร.งครัด
3) จัดส.งเจาหนาที่สังกัด
กองช.างเขารับการ
ฝpกอบรม

การประเมินผล
การควบคุมภายใน
1) กําหนดใหส.งรายงานการ
ควบคุมงานอย.างสม่ําเสมอ
2) การประเมินประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
1) บุคลากรมีไม.
เพียงพอ
2) เจาหนาที่ยังขาด
ความรูความเขาใจ
ในเรื่องกฎหมาย ทั้ง
ยังตองศึกษาและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ใหม.ที่มีระเบียบ
ต.างๆ ออกมาให
ปฏิบัติอย.างต.อเนื่อง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) รับโอนบุคลากร
กองช.าง
เพิ่ม
- ผูอํานวยการกองช.าง
2) กําชับเจาหนาที่ผู - ผูช.วยนายช.างโยธา
ควบคุมงานก.อสราง
ตองดําเนินการควบคุม
อย.างเคร.งครัดทุก
ขั้นตอนการดําเนิน
โครงการ
คณะกรรมการตรวจ
การจางตองมีความรู
ความละเอียด
รอบคอบ การตรวจรับ
งานจางตองถูกตอง
และเป;นไปตามแบบ
แปลนของ อบต.
3) ประชาสัมพันธ9ให
ความรูเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตก.อสราง
อาคาร

ลายมือชื่อ................................................................
ตําแหน.ง นายกองค9การบริหารส.วนตําบลแหลมทราย
วันที่20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ภาคผนวก
1.คําสั่งแต.งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค9กร
2. คําสั่งแต.งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน.วยงานย.อย
- สํานักงานปลัดฯ
- กองคลัง
- กองช.าง

