แบบ ปค. ๑
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
เรียน นายอาเภอบ้านเขว้า
องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกาหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา
และโปร่งใสรวมทัง้ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกากับดูแลของ
นายอาเภอบ้านเขว้า
จ่าเอก
( ชัยชุมพล ทองแย้ม )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ กิจกรรมด้านสาธารณสุข เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโดยตรง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจทาให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้
๑.๒ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน มีการพัฒนาเชื้อโรคหรือเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้น เช่น โรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลาย
เป็นพาหะนาโรค จนมาถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสซิก้า และ โรคไวรัสโคโรนา(c๐vid-19) จึงทาให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ของประชาชนในพื้นที่
/๑.๓ กิจกรรม…

-๒๑.๓ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มี
บุคลากรรับผิดชอบโดยตรง
๑.๔ งานจัดเก็บรายได้ เนื่องจากไม่มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการคานวณภาษีและเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
๑.๕ กิจกรรมการจัดทาฎีกาเบิกจายและดาเนินการจัดซื้อจัดจาง กองการศึกษาฯ
๑.๖ กิจกรรมดานการบริหารการศึกษา
๑.๗ กิจกรรมงานดานศาสนาและ วัฒนธรรมทองถิ่น
๑.๘ กิจกรรมการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
๑.๙ กิจกรรมการดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ เนื่องจาก ปัญหาด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้มีสิทธิ
และไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๑.๑๐ กิจกรรมงานก่อสร้างงานควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไม่
เพียงพอกับปริมาณงานและขาดแคลนเครื่องมือด้านช่างรวมทั้งยานพาหนะสาหรับออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน
ภายในพื้นที่
๑.๑๑ กิจกรรมการสารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจาก ความเสียหาย
ของไฟสาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ กิจกรรมด้านสาธารณสุข
(๑) ประชุมชี้แจงข้าราชการ พนักงานให้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
และให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง
(๒) รายงานผลการดาเนินงานด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานผล
การดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับชั้น
(๓) ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้านสาธารณสุข
(๔) สรรหาบุคลากรด้านสาธารณสุขมาปฏิบัติหน้าที่

๒.๒ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
(๑) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ให้ความรู้กับกลุ่ม
เสียงอย่างต่อเนื่อง
(๒) หาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือแก่ประชาชนในชุมชน
(๓) ประสานความร่วมมือกับ ผู้นาชุมชนและประชาชนให้มากขึ้น

-๓๒.๓ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(๑) มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอนเจ้าพนักงานพัสดุและมีคาสั่งแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จังหวัดหรือ สพบ.จัดฝึกอบรม
๒.๔ งานจัดเก็บรายได้
(๑) ควรนาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีมาใช้ในการคานวณและเป็นข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีรายปี
๒.๕ กิจกรรมการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายและดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(๑) การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยการส่งเสริมให้บุคลากร ที่ได้รับแต่งตั้งเกี่ยวกับ
การเงินของ ศพด. เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
๒.๖ กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา
(๑) การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยการส่งบุคลากรในสังกัด และครูผู้สอน เข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การจัดทาแผนต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และการจัดทาบัญชี ฯลฯ
๒.๗ กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยการบรรจุโครงการไว้ในแผนฯ ทุกโครงการ แล
ตั้งงบประมาณไว้ในการดาเดินงานให้เพียงพอ
๒.๘ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
(๑) การปรับปรุงการควบคุมภายใน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาโดยการ
จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
(๒) การปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน โดยการบรรจุ โ ครงการลงในแผนและตั้ ง
งบประมาณในการดาเดินงาน ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒.๙ กิจกรรมการดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
(๑) ตรวจสอบการรับเงินสด และโอนผ่านธนาคารว่าตรงตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรให้หรือไม่ถ้าไม่ตรงให้รีบดาเนินการแก้ไขโดยด่วน
(๒) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่มาแสดงตนของรับเงินในแต่ละเดือนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

-๔๒.๑๐ กิจกรรมงานก่อสร้างงานควบคุมงานก่อสร้าง
(๑) สรรหาผู้มาดารงตาแหน่งที่ว่างโดย ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตาบลอย่าง
ต่อเนื่อง
(๒) จัดทาแผนดาเนินการก่อสร้างอย่างเหมาะสม
(๓) จัดหายานพาหนะสาหรับกองช่าง/เครื่องมือช่าง
๒.๑๑ กิจกรรมการสารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ดาเนินการสารวจไฟทางสาธารณะในชุมชนและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ดาเนินการซ่อมแซม
***********************************************

แบบ ปค.๔
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑.๑ กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไม่มีบุคลากร
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโดยตาแหน่ง และเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้และทักษะใน การ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
๑.๒ กิจกรรมการการจัดทาประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับ
ประชากรทุกหลักคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่า ยังมีน้อย
เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นา
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทาให้มี
โอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย
๑.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากสภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ยังมีความ
น่าเป็นห่วง ประเมินจากอัตราการจับกุมและดาเนินคดีของ
เจ้าหน้าที่รัฐ พบว่าประชาชนในพื้นที่ตาบลชีบน ยังคงมี
การซื้อขาย และเสพยาเสพติดอยู่ในบางกลุ่ม อาทิ ช่วง
วัยรุ่นและวัยทางาน รวมไปถึงเป็นเส้นทางในการส่งต่อยา
เสพติดระหว่างพื้นที่
๑.๔ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน มีการ
พัฒนาเชื้อโรคหรือเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้น เช่น การแพร่เชื้อ
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) และ โรค

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)
ผลการประเมิน
สานักงานปลัดฯ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจา ตามคาสั่ง
แบ่งงานของสานักงานปลัด ที่ ๒๔๖ / ๒๕๖๔ ลง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักปลัด ได้แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
ภายในสานักปลัด ออกเป็น ๙ งาน คือ
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานการเจ้าหน้าที่
๔. งานกฎหมายและคดี
๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
๗. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. งานควบคุมโรค
๙. งานกิจการสภา
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบว่า
กิจกรรมที่พบความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความ

ไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ นาโรค ประกอบกับใน
พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดดังกล่าว ซึ่งมี
สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งชุมชนที่มีความหนาแน่นแออัด มี
แหล่งน้าซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งทาให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคได้ จึงทาให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ของประชาชนในพื้นที่
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่อาจไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและถูกหลักสุขาภิบาล ใน
การจัดการปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้
๒.๒ กิจกรรมการจัดทาประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับ
ประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่ายังมีน้อย
เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นา
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทาให้มี
โอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงทุกเพศ ทุกวัย
๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความ
เสี่ยงที่มีอยู่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นาชุมชน ภาค
ประชาชนที่ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง การ
เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในแต่ละหมู่บ้าน การขาดงบประมาณที่
เพียงพอกับการจัดการด้านยาเสพติด
๒.๔ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
มีแนวโน้มที่โรคติดต่อจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
เนื่องจากเกิดโรคอุบัติใหม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ ทั้งการ
พัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อโรคเอง สภาพอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ท าให้ ป ระชาชนมี ค วามเข้ า ใจในการป้ อ งกั น และรั ก ษาของ

เสี่ยงหรือกาหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมด้านงานสาธารณสุข
๒. กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

ประชาชนต่อโรคอุบัติใหม่ค่อนข้างน้อย

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
มีการออกคาสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน ส่งเจ้าหน้าเข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน /จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลูกจิตสานึกเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมาก
ขึ้น
๓.๒ กิจกรรมการจัดทาประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
แต่ละหมู่บ้านกาหนดกฎข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่าง
น้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไร
บ้างหรือมีบทกาหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น
๓.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุก
เพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม
ค่ายอาสาบาบัดยาเสพติด เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสาร
เสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับยาเสพติด
๓.๔ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
๑) ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้รู้จักวิธีป้องกันโรคหรือจัด
กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
แหล่งกาเนิดโรค วิธีการป้องกัน ควบคุมโรค และการรักษา
อย่างถูกวิธี

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

๒) เฝ้าระวังและติดตามโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง
๓) จัดเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามแผนการป้องกันโรค
เช่น โรคไข้เลือกออก ไวรัสซิก้า ก็นาผู้นาชาวบ้านทากิจกรรม
คว่าภาชนะที่เป็นแหล่งกาเนิดโรค แจกทรายกาจัดยุง และ
ดาเนินการพ่นหมอกควันในแหล่งชุมชน
๔) ประสานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการควบคุมหรือ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ และโรค
อุบัติใหม่ การให้ข้อมูลและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค และไลน์ ช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๔.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อ
นามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
๕.การติดตามประเมินผล
- ติดตามการดาเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานโดยหัวหน้า
สานักปลัดและผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลาดับขั้น และเสนอที่ประชุม
- ติดตามประเมินผล โดยกาหนดให้คณะทางานทาการ
ติดตามประเมินผลของสานักปลัดอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงาน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)
ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของ อบต. ชีบน
มีความเหมาะสมครอบคลุ ม ทุกด้ าน ทาให้ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

การติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจาชีบน ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง
กาหนดในเอกสารคาแนะนาการจัดทารายงานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและ
หลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในส าหรั บ

ผลการดาเนิ นการต่อหัวหน้าส านั กปลั ด เพื่อจะได้นาไป หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ ถือว่ามีความ
รายงานผลการดาเนินงานผลความคืบหน้า การจัดวางระบบ เหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น
ควบคุมภายในของสานักปลัด เสนอต่อปลัด อบต. เพื่อเสนอ
ให้ผู้บริหารทราบและรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ติดตามประเมินผลการจัด วางระบบควบคุมภายในของสานัก
ปลัดปีละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี
การรับและเบิกจ่ายเงิน
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
๑. ไม่มีบุคลากรระดับผู้อานวยการกองปฏิบัติงานโดยตรงใน
การตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย
๒. การจัดทาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ เช่น ลายเซ็นไม่ครบถ้วน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย(ไม่
สามารถหาผู้รับจ้างดาเนินโครงการได้ภายในเวลาที่กาหนด)
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
๑.การนาแผนที่ภาษีมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษี ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการประเมินค่าภาษี ใน
การจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้ และข้อมูลไม่มีการอัพเดตเป็น
ปัจจุบัน
๒. การประเมินความเสี่ยง
๑.๑) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน
การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า

- กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในที่ตามคาสั่งแบ่งงานฯ กองคลัง ที่ ๒๔๓ /
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใน
ภารกิจ ๕ งาน คือ
๑. งานการเงิน
๒. งานการบัญชี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)
๕. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณโดยวิเคราะห์ ประเมินผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
พบว่า เบิกจ่ายเงิน, การจัดเก็บรายได้ ยังพบความ
เสี่ยงที่มีนัยสาคัญ

การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน

๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ระดับผู้อานวยการกอง
ไม่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง อาจเกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการได้
๒. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนดาเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ เช่น ประเภท
ค่าใช้สอย มีการเบิกจ่ายเกินงบที่ตั้งไว้หลายรายการ

๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับต่า
ซึ่งจากการประเมินพบว่า หากไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุที่มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้
อาจทาให้การทางานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อ
องค์กรได้ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจาเป็นต้องอาศัย
ระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบล และ
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามีความ
เสี่ยงสูง เนื่องจาก ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษียังมีความล้า
หลัง ข้อมูลไม่มีการอัพเดตเป็นปัจจุบัน
๓. กิจกรรมการควบคุม
๑.๑) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ

เนื่องจากมีคาสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่
ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม
ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ความ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
๒. มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๔. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
๔.๒ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
๔.๔ จัดทาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๔.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพื่อนามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๕. การติดตามประเมินผล
- มีการกาหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน
เพื่อทาการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการ
ประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพื่อหาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน แต่ละ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน มีระดับการควบคุม
ภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้นาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทางาน เช่น
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการตรวจ
สอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)
จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนใน
กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้าง กิจกรรมการจัดเก็บรายได้
เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาสภาพแวดล้อม
ภายในหรือเจ้าหน้าที่ ของกองคลัง
ดังนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจาทุกปี

กิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมควบคุม
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
(๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
กองช่างมีคาสั่งมอบหมายงานภายในสังกัดกองช่าง
ชัดเจน โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบ
ต่อการควบคุม โดยมีปั ญหาด้านประสิทธิภาพบุคลากร
เนื่องจากมีกาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมงานก่อสร้าง ทาให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุม
งาน ซึ่งอาจทาให้งานอาจเกิดความล่าช้า หรือไม่เป็นไปตาม
แบบที่กาหนด
๒. ปัญหาด้านเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง การตรวจสอบ
วัสดุก่อสร้าง รวมถึงยานพาหนะในการออกพื้นที่เพื่อควบคุม
งานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ยานพาพาหนะของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
ซึ่งส่งผลต่อการดาเนินการควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้
ควบคุมงาน ประกอบกับพื้นที่ภายในเขตตาบลมีความกว้าง
ระยะทางจากสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งมีระยะ
ทางไกลอาจส่งผลเสียหายกับทางราชการได้
(2) กิจกรรมการสารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เนื่องจากสังคมมีการขยายตัวมากขึ้น ทาให้ชุมชนเกิดความ
หนาแน่ น
ประชาชนจึ ง มี ค วามต้ อ งการด้ า นบริ ก าร
สาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ ค่อนข้างมาก และระบบ
ไฟทางสาธารณะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความจาเป็นต้องจัดให้มี
ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน แต่ไฟทางสาธารณะที่จัดให้มีใน
ชุมชนต่าง ๆมักมีปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขซ่อมแซมบ่อยครั้ง
ซึ่งมีหลายชุมชน เพราะความเสียหายนอกจากการชารุดตาม
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจา ตามคาสั่งแบ่งงานของ
กองช่าง ที่ ๒๔๒ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พบว่า
๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุมงาน
ก่อสร้าง เนื่องจากมีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
ทาให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจทาให้
งานเกิดความล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามแบบที่กาหนด
จึ ง ต้ อ งควบคุ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) กิจกรรมการสารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เกิดจากความเสียหายและใช้งานไม่ได้ของ
ไฟทางสาธารณะ ซึ่งเกิดการร้องเรียนจากประชาชน
ทาให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง
ทั้งนี้เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ แต่ต้อง
มีการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓) ยานพาหนะในการเดิ น ทางภายในพื้ น ที่ เ พื่ อ
ควบคุมงานก่อสร้าง และเครื่องมือในการจัดเก็ บ
ตั ว อย่ า งวั ส ดุ ด้ า นช่ า งยั ง ขาดแคลนไม่ เ พี ย งพอต่ อ
ความต้องการใช้ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ส่งผล
ให้ช่างผู้ควบคุมงานไม่สามารถออกตรวจตราควบคุม
งานก่อสร้างได้เท่าที่ควร ยังเป็นความเสี่ ยงที่ต้อง
ปรับปรุงต่อไป

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

สภาพแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความร่วมมือของชุมชน
ในการร่วมกันสอดส่องดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน หรือขาดผู้รับผิดชอบดูแลทาให้วัสดุ
อุปกรณ์ไฟทางสาธารณะเสียหายง่ายเกิดไฟฟ้าขัดข้องและ
ต้องทาการซ่อมแซมบ่อยครั้ง

๒ การประเมินความเสี่ยง
(๑) กองช่าง มีกาลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน อาจทาให้งานเกิดความล่าช้าหรือประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแบบหรือแผนงานที่กาหนด
(2) การขาดความร่วมมือของชุมชนในการดูแลสอดส่อง
ช่วยกันดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบ
ท าให้ ไ ฟทางสาธารณะช ารุ ด เสี ย หายและต้ อ งด าเนิ น การ
ซ่อมแซมบ่อยครั้ง
๓ กิจกรรมควบคุม
- ดาเนินการสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งว่าง เพื่อให้มี
กาลังเจ้าหน้ าที่เพียงพอต่อการปฏิบั ติงานและการควบคุม
งานก่อสร้าง หรืองานอื่นในกองช่าง
- วางแผนการสารวจและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะรวมถึง
ประสานความร่วมมือกับผู้นาชุมชน ชาวบ้านให้คอยสอดส่อง
ดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟทางสาธารณะหากชารุดเสียหายให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ดาเนินการซ่อมแซม โดยให้ผู้นาชุมชนมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในชุมชนของตน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
๔ สารสนเทศและการสื่อสาร
- มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบ

- การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
เพื่อให้ทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การประสานกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้นา
ชุมชนประชาชนในการประสานความร่วมมือในการสอดส่อง
ดูแลแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๕. การติดตามประเมินผล
- งานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากพบคว ามเสี่ ย งหรื อ ปั ญ หาอุ ป สรรคให้ ร ายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
- การสารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ติดต่อ
ประสานงานกับผู้นา ชุมชนและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อตอการควบคุมภายใน ผู
บริ ห ารใหความส าคัญ กั บ การมีศี ล ธรรมจรรยาบรรณและ
ความ ซื่อสัตย รูปแบบการทางานของผู บริหารเหมาะสมต
อการ พัฒนาการควบคุมภายในและดารงไวซึ่งการควบคุม
ภายในที่มี ประสิทธิผล โครงสรางองคกรการมอบอานาจหน
าที่และความ รับผิดชอบใหแกบุคลากรในแตละตาแหนงอย
างเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติโดยกาหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติ
ไวชัดเจนมีนโยบายและ ระบบการบริหารงานที่ชัดเจนมีการ
แบงคาสั่งในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกองการศึกษา
สรางจิตสานึกในการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
หนาที่ในนโยบายกฎหมายระเบียบ ขอบังคับตางๆ กิจกรรม
การจัดทาฎีกาเบิกจายและดาเนินการจัดซื้อจัดจางวิเคราะห
จาก “สภาพแวดลอมภายใน” พบวาการ ปฏิบัติงาน ของ

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลการประเมิน
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจา ตามค่าสั่งแบ่งงานของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ ๒๔๕ /
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดย
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ผลการประเมิน พบวา กองการศึกษา มีภารกิจ
ตามโครงสราง จากการวิเคราะหประเมินผลตาม
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม

เจาหนาที่ในแตละฝายจะมีลักษณะการทางาน เปนทีมงาน
เนื่องจากการปฏิบัติงานในสายงานการศึกษายัง มีความใหม
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติหลาย ๆ อยาง ไมชัดเจนจา
เปนตองศึกษาหรือเขารับการอบรมใหมาก เพื่อนาไปปรับใช
ในหนวยงานไดอยางถูกตองเหมาะสมเปนไป ตามระเบียบ
กฎหมายกาหนด กิจกรรมการบริหารการศึกษา จากการวิ
เคราะหบุ คลากรไมมี ความรู ในการการปฏิบัติงานดาน
การเงินการบัญชีและการพัสดุ ศพด.อยางเพียงพอ วัตถุประ
สงค เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎระเบียบข
อบังคับ และลดขอผิดพลาด กิจกรรมงานดานศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อใหการใชจายเงิน งบประมาณดานการจัดงาน
ประเพณีทองถิ่นเปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ
และตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ กิจกรรมการพัฒนาศูนย
เด็กเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให พนักงานปฏิบัติหนาที่ดาน
การสอนใหมีความรูความเขาใจที่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินพบวา กองการศึกษา มีภารกิจตามโครงสราง

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
พบวา งานฝายพัสดุและทรัพยสิน งานฝายธุรการ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว พบจุด
ออนที่เปนความเสี่ยง ที่ตองการจัดการ บริหารความ
เสี่ยงหรือกาหนดแผนการปรับปรุง ระบบควบคุม
ภายใน ภารกิจมี ๔ กิจกรรม คือ
๑. กิจกรรมการจัดทาฎีกาเบิกจายและ
ดาเนินการ จัดซื้อจัดจาง
๒. กิจกรรม ดานการบริหารการศึกษา
๓. กิจกรรมงานดานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
๔. กิจกรรม การพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
ขอสรุป
จุดออนและความเสี่ยง ภารกิจทั้ง ๔ กิจกรรมดัง
กลาวขางตน ในการดาเนินการติดตาม ประเมินผล
บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวา งานฝายพัสดุและทรัพยสิน งาน
ฝ่ายธุรการมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว พบ
จุดออนที่เปนความเสี่ยง ที่ตองการจัดการ บริหารความเสี่ยง
หรือกาหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในภารกิจมี
๔ กิจกรรม คือ
๑. กิจกรรมการจัดทาฎีกาเบิกจายและดาเนินการ จัดซื้อ
จัดจาง
๒. กิจกรรม ดานการบริหารการศึกษา
๓. กิจกรรมงานดานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

๔. กิจกรรม การพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
ขอสรุป จุดออนและความเสี่ยง ภารกิจทั้ง ๔ กิจกรรมดัง
กลาวขางตน ในการดาเนินการติดตาม ประเมินผลบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการควบคุม องคประกอบของการควบคุม
ภายใน
๒. การประเมินความเสี่ยง
มีก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงคระดั บ องคกรที่ ชั ดเจน และ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะทางาน
ให สาเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรที่กาหนดไวอยาง
เหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่
อาจมี ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหนวย
งานมีการ วิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิด
จากการ เปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ
เปนตน
๓. กิจกรรมการควบคุม
หนวยงานไดดาเนิ น การการตามงบประมาณที่ ไดรับ การ
จั ด สรรตามแผนและข อบั ญ ญั ติ ที่ ตั้ ง ไว ในป งบประมาณ
๒๕๖๓ เสร็จเรียบรอยตามระยะเวลาที่ กาหนด มอบหมาย
หนาที่ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนดานการศึกษา และจัดทา ขอมูลใหเป
นรูปธรรมสามารถ ประเมินผลได ประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของไดแก สานักปลัด กองคลัง เพื่อนามาพิจารณาการ
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
พัฒนากอง การศึกษา ทั้งงานดานแผนฯ และงบประมาณที่ต
องใชในแตละป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๑. ทาหนังสือเชิญผูปกครองมาประชุมเกี่ยวกับการ จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
กาหนด ผลการประเมินพบจุดออน คือ
- เจาหนาที่ยังไมมีความชานาญดานการเงิน การ
บัญชี และงานพัสดุอยางเพียงพอ
- บุคลากรไมมีทักษะและประสบการณในการ
ปฏิบัติงานทางดานเอกสารทาใหเกิดขอผิดพลาด
และ ลาชา
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจางไมสามารถจัดทาไดโดย
ศพด. เอง ตองอาศัยทาง อบต.จัดหาใหทาใหไมตรง
ตามความตองการอยางแทจริง
จากการควบคุมของกองการศึกษาฯ
ดาเนินการเพื่อ ลดความเสี่ยงดังนี้
-จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมดานการเงินการ
บัญชีและดานพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- มีการทบทวนและกาหนดมาตรการงบประมาณใน
การจัดงานโครงการที่ใชจาย งบประมาณที่
ตอบสนอง ความตองการและแกไขปญหาอยาง
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)
จริงจัง
-มีการจัดทาแผนชี้แจงแนวทางดาเนินงาน
สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มี
ระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานไดครอบคลุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงาน

๒. จัดทาแผนพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมโครงการตางๆของ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
๓. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการ ดาเนินการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในดานตาง ๆ
๔. นาระบบ Internet มาใชในการบริหารและการ ปฏิบัติ
ราชการ ติดตามขอมูลขาวสารการปฏิบัติงานจาก Website
กรม สงเสริมการปกครองทองถิ่นอยูเสมอ
๕. การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสารที่ ใชใน
การติดตอประสานงาน เชน โทรสอบถามขอมูล ราชการไป
ยัง อาเภอ จังหวัดหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ การสงเอก
สารทาง โทรสาร ใหกับหนวยงานอื่น ๆ กรณี จาเปนเรงดวน
หรือให หนวยงานที่ติดตอสงขอมูล/งาน ทาง โทรสาร
๕. การติดตามประเมินผล
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกาหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตาม
การ ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนส
วนหนึ่ง ของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร
ผู ค วบคุม งานและผู มี ห นาที่ เ กี่ย วของสอบทานความ
เหมาะสมของนโยบาย กฎหมายระเบียบขอบังคับงานดาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น ไมใหเกิดขอบกพรองในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
(๑.๑) กิจกรรมการดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
เป็ น การด าเนิ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ ใ ห้ แ ก่
ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร และผู้ ป่ ว ยเอดส์ ตามระเบี ย บและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มี
สิทธิในเขตรับผิดชอบ อบต.ชีบน ซึ่งในตาบลชีบน มีผู้มีสิทธิ์
ประมาณ ๑,๕๐๐ ราย

รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และ สะดวก รวมทั้งการจัดทาสื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบ ตางๆเผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร
มีการเขา รวมกิจกรรมในการจัดโครงการตางๆของ
แตละชุมชน และการประสานความรวมมือของแต
ละฝาย

ระบบการติดตามประเมินผล
มีความเหมาะสม โดย ผูบริหารมีการติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในทุกสิ้นป โดยนา
ผลการประเมินจัดทา รายงานพรอมขอเสนอแนะผู
บริห ารเพื่อสั่ งการแกไข และกาหนดไวในแผน
ปฏิบัติงานประจาปตอไป ติดตามดูแลและสราง
จิตสานึกในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ใหชัดเจนและศึกษา
กฎหมายระเบียบและขอบังคับใหชัดเจน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)
ผลการประเมิน
กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจา ตามค่าสั่งแบ่ง
งานของกองสวัสดิการสังคม ที่ ๒๔๙ / ๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. การประเมินความเสี่ยง
พ.ศ.๒๕๖๑
(๒.๑) กิจกรรมการการดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอก คือในกรณีมีผู้สูงอายุและ
คนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
และย้ายออกหรือย้ายเข้า รวมทั้งเสียชีวิต โดยไม่แจ้งหรือ
แจ้งแต่ล่าช้าเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพ และยากต่อการเรียกเงินคืน
๓. กิจกรรมการควบคุม
(๓.๑) กิจกรรมการการดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้
๑. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ตรงกับ
บัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพในต้น
ปีงบประมาณก่อนมีการเบิกจ่าย
๒. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเมื่อระบบเปิดให้
ปรับปรุงเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๓. ตรวจสอบการแสดงตนการมีชีวิตอยู่ของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
เป็นระยะๆ
๔. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพและให้ความรู้สาหรับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วย
เอดส์รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้มาความรู้ในเรื่องสิทธิต่าง
ของตนเอง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
(๔.๑) กิจกรรมการการดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนให้
ทราบ
- ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความรู้ของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย
เพื่อยังชีพและประชาชนทั่วไป

๑. กิจกรรมการการดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม ส่ ง ผลให้ เ กิด ความผิ ดพลาดจาก
ปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่อาจควบคุมได้อย่างเช่น กรณี
การย้ายถิ่นที่อยู่ของผู้มีสิทธิ์โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
จะต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งระมั ดระวั ง และต้ อ งน าไป
ปรับปรุงต่อไป

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

-แจ้งเวียนเป็นรายบุคคล ในกรณีอยู่ไปอาศัยกับญาติที่พื้นที่
หรือโทรศัพท์ประสานงานอีกทางหนึ่งด้วย
ผลการประเมิน
กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจา ตามค่าสั่งแบ่ง
งานของกองสวัสดิการสังคม ที่ ๒๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบั ติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑
๕. การติดตามและประเมินผล
มีการรายงานข้อมูล การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ ป่ ว ยเอดส์ และมี ก ารสรุ ป ยอดผู้ มี สิ ท ธิ์ แ ละจ านวนเงิ น
งบประมาณที่จะจ่ายในแต่ละเดือน ให้กับผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ บ ริ ห ารทราบ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย
สรุปผลการประเมินโดยรวม
จากการประเมินโดยภาพรวมของสานักปลัด พบว่า องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือ
การควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ
และมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
๑.๑ กิจกรรมด้านสาธารณสุข เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโดยตรง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจทาให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้
๑.๒ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน มีการพัฒนาเชื้อโรคหรือเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้น เช่น โรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลาย
เป็นพาหะนาโรค จนมาถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสซิก้าและโรคไวรัสโควิด -19 ประกอบกับในพื้นที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดดังกล่าว ซึ่งมีสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งชุมชนที่มีป่าหญ้ารกร้าง มีแหล่งน้าซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งทาให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ จึงทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่ของประชาชนในพื้นที่
๑.๓ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มี

บุคลากรรับผิดชอบโดยตรง
๑.๔ งานจัดเก็บรายได้ เนื่องจากไม่มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการคานวณภาษีและเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
๑.๕ กิจกรรมการจัดทาฎีกาเบิกจายและดาเนินการจัดซื้อจัดจาง กองการศึกษาฯ
๑.๖ กิจกรรมดานการบริหารการศึกษา
๑.๗ กิจกรรมงานดานศาสนาและ วัฒนธรรมทองถิ่น
๑.๘ กิจกรรมการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
๑.๙ กิจกรรมการดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ เนื่องจาก ปัญหาด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้มีสิทธิ
และไม่มกี ารแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๑.๑๐ กิจกรรมงานก่อสร้างงานควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไม่
เพียงพอกับปริมาณงานและขาดแคลนเครื่องมือด้านช่างรวมทั้งยานพาหนะสาหรับออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน
ภายในพื้นที่
๑.๑๑ กิจกรรมการสารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจาก ความเสียหาย
ของไฟสาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จ่าเอก

ผู้รายงาน

( ชัยชุมพล ทองแย้ม )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน

แบบ ปค.๕
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนดาเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่
สาคัญของหน่วยงานของรัฐ
๑. กิจกรรมด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กั บ งานสาธารณสุ ข
เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ
และสามารถ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- การปฏิ บั ติ ง านที่ ข าด
ความรู้ แ ละทั ก ษะ ความ
ชานาญงานอาจทาให้ไม่เกิด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ที่ ส า ม า ร ถ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ไ ม่
ตอบสนองนโยบายของ
ผู้บริหารได้

๑.คาสั่งมอบหมายงาน
๒.เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ด้ า นสาธารณสุ ข ได้ รั บ การ
ฝึกอบรมตามความจาเป็น

๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมไม่ชัดเจน
๒. มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม ที่
กาหนด

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ขาดเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานโดยตรง
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนยัง
ไม่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
เท่าที่ควร
- ไม่มีการรายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น ด้ า น
สาธารณสุขให้ผู้บริหารได้
ทราบ
- เมื่อมีการปฏิบัติงาน ผู้ได้
รั บ ผิ ด ช อ บ ไ ม่ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข
อาจจะเกิดความเสีย หาย
แก่ทางราชการได้

๑.ประชุ ม ชี้ แ จงข้ า ราชการ
พ นั ก ง า น ใ ห้ รั บ ท ร า บ
แนวทางปฏิ บั ติ ง านด้ า น
สาธารณสุข และให้ผู้ที่ได้รับ
ค าสั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง านในส่ ว น
งานที่รับผิดชอบโดยตรง
๒.รายงานผลการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุข ต่ างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง และให้ มี ก าร
รายงานผลการด าเนิ น งาน
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชารั บ ทราบ
ตามลาดับชั้น
๓.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ไปอบรมเพื่อเพิ่มทักษะใน

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบต.ชีบน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนดาเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่
สาคัญของหน่วยงานของรัฐ
๒. กิจกรรมการควบคุมและป้องกัน
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรค
อุบัติใหม่
วัตถุประสงค์
๑ . เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคอุบตั ิใหม่
๒. เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ปัญหาการเกิดโรคระบาด
ติดต่อซ้าซากและโรค
ระบาดสายพันธ์ใหม่ใน
พื้นที่

๑. มีการกาหนดแผนออกรณรงค์
ป้องกันแลเฝ้าระวังโรคติดต่อใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๒. มีการออกควบคุมและระงับ
โรคกรณีเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน

การเกิดโรคติดต่อภายใน
พื้นที่บางครั้งมีปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถ
คาดการณ์หรือป้องกันได้
เช่น การย้ายถิ่นฐานของ
ประชาชน หรือผู้ป่วยที่
เป็นพาหนะ

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
ความเสี่ยง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ หัวหน้าสานักปลัด
- ในบางหมู่บ้านยังมี
พื้นที่ไม่เหมาะสมและมี และโรคอุบัติใหม่ให้ความรู้
กับกลุ่มเสียงอย่างต่อเนื่อง
ความแออัดในชุมชน
๒. หาแนวทางในการสร้าง
มาก
แรงจูงใจและความร่วมมือ
สาเหตุ
แก่ประชาชนในชุมชน
- เกิดจากปัญหาความ ๓. ประสานความร่วมมือ
ยากจน การไม่มีเวลา กับ ผู้นาชุมชนและ
ต้องทามาหากิน และ ประชาชนให้มากขึ้น
ไม่มีความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่ออย่าง
เพียงพอ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนดาเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่
สาคัญของหน่วยงานของรัฐ
๓. กิจกรรมด้านงานการเงินและ

ความเสี่ยง

๑. ไม่มีบุคลากรระดับ
ผู้อานวยการกอง
วัตถุประสงค์การควบคุม
ปฏิบัติงานโดยตรงในการ
๑. เพื่อให้การดาเนินการที่ถูกต้องตาม
ตรวจสอบก่อนการ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
เบิกจ่าย
การรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
๒. การจัดทาเอกสาร
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ลายเซ็นไม่ครบถ้วน
(ฉบับที่ ๒) และระเบียบกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

บัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
๑.ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) รวมถึงระเบียบ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน
๑. มีคาสัง่ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. ในระหว่างปี ยังไม่
มีขา้ ราชการระดับ
ผูอ้ านวยการกองในการ
ควบคุมกากับดูแลตาม
มาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง

๑. มีการสรรหาบรรจุ
แต่งตั้งหรื อรับโอน
ผูอ้ านวยการกองคลัง
๒. ส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึ กอบรมในหลักสูตร
ที่จงั หวัดหรื อ สพบ.จัด
ฝึ กอบรม
๓.วางแผนการดาเนินงาน
เป็ นขั้นตอนและมีความ
หลากหลายวิธีในการ
ดาเนินงาน

๓๐ ก.ย. ๖๔
กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ
๔. งานจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์การควบคุม
๑. เพื่อให้การบริ การรับเงินจ่ายเงิน
การจั ด ท าฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ตาม
งบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ
การบันทึกบัญชี การเก็บ
รักษาเงิน
เป็ นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับ
๒. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างครบถ้วน
น่าเชื่อถือ

ความเสี่ยง

ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ยั ง ไ ม่ มี
ประสิ ทธิภ าพมากพอรวมไปถึ ง
เทคโนโลยี ที่ น ามาใช้ ใ นการ
ค านวนการจั ด เก็ บ ภาษี มี ก าร
พัฒนาอยู่เสมอ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.
๒๕๔๘
๒. มีคาสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
๓. มีผอู ้ านวยการกองคลัง
ติดตาม
๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน

๑. เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายได้
ปฎิบตั ิงานจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๒. ตรวจสอบการรับเงิ นการ
นาส่ งเงิ นและการนาฝากเงิ น
เป็ นประจา

๑. ยังไม่มีการนาระบบ
แ ผ น ที่ ภ า ษี ม า ใ ช้ เ ป็ น
ฐานข้อมู ล ในการจัด เก็ บ
รายได้ ซึ่ งอาจเกิดความ
ผิ ด พลาดในการค านวณ
การจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. ควรน าระบบ
สารสนเทศแผนที่ ภาษี ๓๐ ก.ย. ๖๔
มาใช้ ใ นการค านวณ กองคลัง
และเป็ นข้อ มู ล ในการ
จัดเก็บภาษีรายปี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนดาเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่
สาคัญของหน่วยงานของรัฐ
๕. กิจกรรมงานก่อสร้าง
งานควบคุมงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้ าง
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้อง
ตามแบบแปลน และปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย
และหนังสื อสัง่ การ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่แล้ว
เสร็ จตาม
กาหนดเวลา
หรื อไม่เป็ นไปตาม
แบบที่กาหนดใน
สัญญา

การควบคุมงานก่อสร้าง
ให้ควบคุมงานตามแบบ
แปลนและถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสื อสัง่ การ
- ประสานกับผูร้ ับจ้างใน
การดาเนินงานโครงการ
และประสาน
คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างช่วยควบคุม
การก่อสร้างให้เป็ นไป
ตามแบบแปลนที่กาหนด

๑) การปฏิบตั ิงาน
ด้า นการควบคุ ม งาน
ก่ อ สร้ า งเจ้า หน้า ที่ ไ ม่
พอในการควบคุมงาน
ก่ อ ส ร้ าง ท าใ ห้ ก า ร
ก่อสร้างไม่เป็ นไม่ตาม
แบบแปลนและเวลาที่
กาหนด

- เกิดปั ญหาในการควบคุมงานไม่
เป็ นไปตามแบบแปลนหรื อ ไม่
เป็ นไปตามกาหนดเวลา
สาเหตุ
๑) เจ้าหน้าที่ไม่พอในการควบคุม
งานก่อสร้างทาให้การก่อสร้างไม่
เป็ นไม่ตามแบบหรือเวลา
๒) ยานพาหนะในการออกพื้นที่ไม่
เพียงพอและเครื่องมือช่างในการ
จัดเก็บตัว อย่างหรือ ทดสอบวัส ดุ
ในเบื้องต้นไม่เพียงพอ
๓) การแก้ไขเปลี่ ย นแปลงแบบ
แปลนหรื อเงื่ อนไขในโครงการ
ซึ่ ง ต้อ งขออนุ ม ติ จ ากผู ้มี อ านาจ
ตามกฎหมาย(ล่ า ช้า และหลาย
ขั้นตอน)

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สรรหาผูม้ าดารง
ต า แ ห น่ ง ที่ ว่ า ง โ ด ย ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง
ปร ะ ชาสั ม พั น ธ์ รั บ โ อ น
พนั ก งานส่ ว นต าบลอย่ า ง
ต่อเนื่อง
๒.จั ด ท าแผนด าเนิ นการ
ก่อสร้างอย่างเหมาะสม
๓. จัดหายานพาหนะ
สาหรับกองช่าง/เครื่ องมือ
ช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนดาเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่
สาคัญของหน่วยงานของรัฐ
๖. กิจกรรมงานประสาน
สาธารณูปโภค
งานการสารวจและซ่อมแซมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
- เพื่อบริ การประชาชนด้าน
การสาธารณูปโภคด้วยการ
ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะให้
พร้อมใช้งานและลดปั ญหา

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มี
อยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ชุมชน/หมู่บ้านชารุดใช้
งานไม่ได้บ่อยๆ

- การดาเนิ นการสารวจ
ไฟทางสาธารณะหาก
เสี ยหายใช้การไม่ได้ให้
แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
เพื่อดาเนินการซ่อมแซม
- ประสานกับ ชุ ม ชน
หรื อ
ผูน้ า ให้มีส่วนร่ วมช่วย
ส อ ด ส่ อ ง ดู แ ล วั ส ดุ
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าให้อยู่ใน
สภ า พ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น
หรื อ มอบ หมาย ดู แ ล
รับผิดชอบ

จัดทา รายงานผลการ
สารวจและรายงานผล
ดาเนินการซ่อมแซมต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา

- ไฟทางสาธารณะเกิด
ความเสี ยหาย อาจเกิดข้อ
ร้องเรี ยน และเกิดความ
ไม่ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาขน
- วัสดุ ไ ฟฟ้ าหมดอายุห รื อ
หมดสภาพตามอายุการใช้
งาน

-มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดาเนิ นการ
สารวจไฟทางสาธารณะในชุมชน
และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อดาเนินการซ่อมแซม
-มอบหมายเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอ
สภาพวัสดุ ไ ฟฟ้ าให้อ ยู่ใ นสภาพ
พร้อมใช้งานอยูต่ ลอดเวลา

กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินงาน หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
๗. กิจกรรมดานการบริหาร
การศึกษา บุคลากร ไมมีความ รู
ในการ ปฏิบัติงานดานการเงิน
การบัญชี และพัสดุ ศพด.
วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานให
ถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับ
เพื่อปองกันขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน

ความสี่ยง

๑. เจาหนาที่ยังไมมี ความ
ชานาญดาน การเงินและงาน
พัสดุ จัดทาบัญชี
๒. การเบิกจาย ผิดพลาด

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

สงบุคลากรไปฝก
อบรมขอระเบียบ และ
กฎหมายที่ เกี่ยวของ

๑. ตรวจสอบความถูกต
อง ของทะเบียนคุมพัสดุ
และ ครุภัณฑ
๒. ตรวจสอบความถูกต
อง ของทะเบียนคุม
งบประมาณ รวมถึง
บัญชี รายรับ
รายจาย ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

บุคลากร ไมมีทักษะและ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานทาใหเกิดขอผิด
พลาดได

๑. ใหกองคลังเปนพี่เลี้ยงในการ
ลงบัญชี การเบิกจาย รวมถึง
การจัดเก็บเอกสาร ๒. หัวหน
าหนวยงานเพิ่มการตรวจสอบ
ควบคุม การจัดทาบัญชี การ
จัดซื้อจัดจางอยางตอเนื่อง
๓. สงบุคลากรเขา รับการ
ฝกอบรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินงาน หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
๘. กิจกรรมการพัฒนาศูนยเด็ก
เล็ก วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหพนักงาน
ที่ปฏิบัติหนาที่ดานการสอนมี
ความรูความเขาใจที่เพียงพอ ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อจัดหาวัสดุอุป
กรณสื่อการ เรียนการสอน และ
เครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กใหเพียงพอ ใน
การปฏิบัติงานใหสาเร็จลุลวง
เพื่อจัดภูมิทัศนการเรียนรูให เด็ก
ไดเรียนรูจากสื่อที่เปนของจริง

ความสี่ยง

บุคลากร ไมมีทักษะ และ
ประสบการณใน การ
ปฏิบัติงาน ทาให เกิดข
อผิดพลาดได

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน

๑. มีคาสั่งแบงงานที่
ชัดเจน และจัดทา
บันทึกมอบหมาย
งานอยางชัดเจน
๒.ประชุม/ตรวจสอบ
กับคณะกรรมการ
ศูนยฯ ผูปกครองเพื่อ
ประชุมการ เรียนการ
สอน

๑. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัด
ภูมิทัศนการเรียนรู ใหเด็กไดเรียน
รูตามความจาเปนและ ตาม
งบประมาณ มีการตรวจเยี่ยม
๒. ประเมินศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
ของอบต.ชีบน เพิ่มการตรวจสอบ
และ ความละเอียดรอบคอบ ของ
การจัดทารายการ จัดซื้อจัดจาง
ทาใหมีความ ถูกตองลดขอผิด
พลาด

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
๑. เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติ
หนาที่ยังตองการศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมให้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. มีการจัดทาแผน
ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานของศูนยฯ
๒. จัดสงครูผูดูแล เด็ก
เขารวมฝกอบรม ในส
วนที่เกี่ยวของ

กองการศึกษา ฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ
๙. กิจกรรม
กิจกรรมการดาเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดา เนินการ
จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบที่
กฎหมายกาหนด
๒ . เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในพื้นถึงสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่
มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

-การจ่ายเบีย้ ยังชีพ
ให้แก่ผู้เสียชีวิต/หรือผู้
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ
แจ้ง

-แจ้งประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในพื้นทีถ่ ึง
สิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง
-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้อยู่เสมอ

เนื่องจากผู้นาชุมชน
และผูม้ ีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพมีความเข้าใจที่ผิด
หรือความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการ
ตีความตามระเบียบถึง
สิทธิทไี่ ด้รบั

ความเสี่ยง
- การย้ายเข้า - ย้ายออก
จากพื้นที่ของผู้มีสิทธิต่างๆไม่แจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้
คาแนะนาแนวทางการได้รับสิทธิ
เบี้ยยังชีพได้อย่าต่อเนื่อง
สาเหตุ
- ผู้ได้รบั เบี้ยยังชีพยัง
เข้าใจที่ผิดเกีย่ วกับสิทธิ
สวัสดิการของตนเอง

จ่าเอก
( ชัยชุมพล ทองแย้ม )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
หัวหน้าคณะทางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน อบต.ชีบน
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภายใน
๑. ตรวจสอบการรับเงิน กองสวัสดิการสังคม
สด และโอนผ่านธนาคาร
ว่าตรงตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้จัดสรรให้หรือไม่ถ้าไม่
ตรงให้รีบดาเนินการแก้ไข
โดยด่วน
๒.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานที่มาแสดงตน
ของ
รับเงินในแต่ละเดือนให้
ถูกต้อง ครบถ้วน

