รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ควบคุมมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑
งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คานา
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออก
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓)
(ก) (ค) ตามระเบียบข้อ ๖ กาหนด ให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐ (ผู้รับตรวจ) ประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด ได้จัดทาขึ้นเพื่อประเมินการควบคุมภายใน งวดประจาปีงบประมาณ
๒๕๖3 และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การ
ควบคุมมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด

สารบัญ
เรื่อง
แบบ ปค. 1
แบบ ปค. 4
แบบ ปค. 5
ภาคผนวก
- ระดับหน่วยงานย่อย
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

หน้า
1-2
3 - 18
19 - 32
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / นายอาเภอฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕62 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด กาหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและ
การดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบ
ปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลเหล่ากลาง สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ที่ตอ้ งการจัดบริหารความเสี่ยงหรือกาหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดังนี้
สานักปลัด เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารทั่วไป จานวน 3 กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรม
เดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนี้
1) กิจกรรมการจัดทาประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนาเสนอโครงการที่สาคัญบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาตาบล ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนในการตอบสนองนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนได้มากที่สุด
2) กิจกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เพื่อป้องกันการเกิดสาธารณภัย
เพื่อลดการเกิด สาธารณภัยจากมนุษย์
3) กิจกรรมการการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันตามนโยบายของสาธารณสุข เพือ่ แก้ไขปัญหาโรค
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันตามนโยบายของ
สาธารณสุข
กองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จานวน 1 กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้ว
ในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนี้

-2แบบ ปค. 1

๑) กิจกรรมด้านงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ คือ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ เนื่องจากช่วงเวลาตาม
แผนฯ อาจมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดาเนินกิจกรรม ดังกล่าว
กองช่าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จานวน 1 กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไป
แล้วในงวดก่อน ดังนี้
1) กิจกรรมด้านงานเคหะและชุมชน มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบงานโดยตรง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงานถ่ายโอนภารกิจจาก ส่วนราชการต่างๆ ทาให้มี
งานเพิ่มขึ้น
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จานวน 5 กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรม
เดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน ดังนี้
๑ งานการศึกษา ไม่มีตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ดูแลหลักสูตร การจัดการศึกษาโดยตรงและไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่พัสดุ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ภายในสถานศึกษา ครูบุคลากรบางส่วนไม่ได้เข้ารับการ
อบรมต่อเนื่องตามงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสภาพอาคารเก่าชารุดต้องได้ซ่อมแซมบ่อย สถานทีไ่ ม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม
๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เท่าที่ควร และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน
๓ งานกีฬาและนันทนาการ คือ ขาดตาแหน่งสันทนาการรับผิดชอบงานโดยตรง ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
รวมทั้งการเบิกจ่ายในการดาเนินงาน/โครงการไม่ชัดเจน
๔ งานกิจการศาสนา ระเบียบ ข้อกฎหมายแนวทางการดาเนินงาน และการเบิกจ่ายการจัดทาโครงการไม่
ชัดเจน
๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการใน
การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดงานโครงการต่างๆ ไม่ชัดเจน
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาดสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

(ลงชื่อ)..........................................ผู้รายงาน
(นายวิจิตร มูลเอก)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
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ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

สานักงานปลัด
ผลการประเมิน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
สานักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น 6 งาน คือ
(1.1) กิจกรรมการจัดทาประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
1) งานบริหารงานทั่วไป
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2) งานนโยบายและแผน
สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การประชุมประชาคม
3) งานกฎหมายและคดี
หมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีนอ้ ยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน
4) งานสวัสดิการและสังคม
ของประชาคม
5) งานส่งเสริมการเกษตร
6) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1.2) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
โรคติดต่อ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นปัจจัยภายนอก คือ ปัญหาโรค
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบว่ามี
ไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนือ่ งจากประชาชนไม่ปฏิบัติตาม
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
หลักการป้องกันตามนโยบายของสาธารณสุข
1. กิจกรรมด้านการจัดทาประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑.3) กิจกรรมการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นปัจจัยภายนอก คือ ภัยธรรมชาติ และ
โรคติดต่อ
การเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์
3. กิจกรรมการงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและจากการติดตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค.5) พบว่าจุดอ่อน
หรือความเสี่ยงเดิมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ
กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ ด้าน
การจัดทาประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
และการเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์
ซึ่งได้นาไปจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ
ปค.5) และติดตามรายงานในงวดปีต่อไป
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ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กิจกรรมการจัดทาประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
เกิดความเสี่ยงจากสัดส่วนผูเ้ ข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย
เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นาท้องถิ่น
สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทาให้มีโอกาสน้อยที่จะ
รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุก
วัย

การประเมินความเสีย่ งอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้กิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีปัจจัยแวดล้อมภายนอก
ส่งผลให้เกิดความเสีย่ งที่ยากแก่การควบคุม จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวัง

2.2 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
เกิดความเสี่ยงเนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบตั ิตามหลักการป้องกัน
5 ป. ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่าง
ถูกวิธีและต่อเนื่อง
2.3 กิจกรรมการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เกิดความเสี่ยงเนื่องจากการแพร่ระบาดของภัยธรรมชาติ และ กิจกรรมการควบคุม มีการติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมความรู้แก่
การเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์เพิ่มมากขึ้น
เยาวชนประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 จัดทาแผน/กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
และการเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์
2. ประสานความร่วมมือชุมชนในการสอดส่องดูแลและเฝ้าระวัง
ภัยธรรมชาติ
และการเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์
3. ด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งในการจั ด ทาแผนงาน/โครงการแก้ ไ ข
ปัญหาภัยธรรมชาติ
และการเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์
3.2 การจัดหาครุภัณฑ์/จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่เสมอ
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ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีระดับควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยได้
การนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานมา มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและ มีการรายงานข้อมูลที่มีความ
ใช้ในการวางแผนและจัดทากิจกรรมหรือโครงการเพื่อควบคุมความ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
เสี่ยง หรือปฏิบัติงานแผนงานตามความเหมาะสม และมีการสื่อสาร
ไปยังผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมู ลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. การติดตามและประเมินผล
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนสาหรับกิจกรรม
สม่าเสมอ และกรณีมีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อม
ดาเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา
ภายนอกเป็นปัจจัยที่ทาให้ยากแก่การควบคุม
5.2 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัตติ ามระบบควบคุม
ภายในที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
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ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและภายนอก
โดยวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการทางาน
ภายในกองคลัง มีการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทางานให้
สอดคล้องกับการควบคุมภายในเพื่อให้บุคลากรทุกคนทุกระดับมี
ทัศนคติที่ดีต่อการทางาน โดยใช้หลักการทางานตามหลักธรรมาภิ
บาล และส่งเสริมสนับสนุนสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่
รวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
- มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดาเนินงาน
- มีการแสดงแผนภูมิภายในที่ถูกต้องและทันสมัยให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนทราบ
- มีการเลื่อนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมการควบคุมภายนอก
กองคลัง ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางกฎหมายระเบียบและ
ข้อบังคับเพื่อการควบคุมภายในที่ถูกต้องตลอดจนการให้ความรู้ มี
การส่งเข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งจัดฝึกอบรมตามความต้องการ
ของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของงานนั้น
ๆ และมีการระบุอย่างชัดเจน

ผลการประเมิน
กองคลัง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการควบคุมภายในโดยวิเคราะห์จากภารกิจงาน
ประจาที่ปฏิบัติและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
การควบคุม ดังนี้
กองคลัง ได้แบ่งงานออกเป็น ๕ งานประกอบด้วย
๑. ฝ่ายบัญชี
๒. งานการเงิน
๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๕. งานธุรการ
กองคลัง มีคาสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างประจากองคลัง อย่าง
ชัดเจน และมีองค์ประกอบการควบคุมภายใน ดังนี้
- รูปแบบการทางานของเจ้าหน้าที่
- โครงสร้างองค์กร
- การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
สรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวมเหมาะสม มีกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตัวกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตน จึงมีส่วนทาให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพการทางานมี
สภาพคล่องตัว
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ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกาหนด
ต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
งบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงาน
สังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐและ
หน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง หลักการตาม
พระราชบัญญัติจดั ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้อง
สอดคล้องกับหลักการดังนี้
- คุ้มค่า
- โปร่งใส
- มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขั้นตอน
การจัดหาพัสดุ
การจัดหาพัสดุไม่ว่าจะเป็นประเภทใด มีขั้นตอนดาเนินการที่
สาคัญ ๕ ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนต้องดาเนินการตามลาดับอย่าง
เคร่งครัด ไม่สามารถดาเนินการสลับขั้นตอนได้ คือ
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ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
กิจกรรม การจัดทาแผนจัดหาพัสดุประจาปี
เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงานที่จัดทาแผนที่จัดหา
พัสดุคานึงถึงเพียงความต้องการใช้พัสดุในช่วงเวลาระยะเวลา
ต้นปีงบประมาณซึ่งต้องคานึงถึงสถานการณ์คลังของ อบต.
ด้วย จึงทาให้การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประจาปีได้เท่าที่ควร
กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดังกล่าวยังความรอบคอบ
ในการทางาน บางครั้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดหาพัสดุก่อนและค่อยส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงทาให้เกิดความล่าช้าและมี
บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการทวงถามเงินและต้องมาเร่งรัดให้งาน
พัสดุฯ รีบดาเนินการในส่วนนี้
๓. กิจกรรมการควบคุม
การจัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่ต้นจนถึง
การได้รับพัสดุที่ต้องการใช้ ถูกต้อง โดยไม่ต้องรีบเร่งเมื่อ
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ และเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการ
จัดหาพัสดุที่กาหนดไว้

-9แบบ ปค. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการประเมิน
กองคลัง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ระบบ Internet มีความสาคัญมากในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน มีการใช้ระบบ Internet โทรศัพท์และโทรสาร ฉะนั้น ระบบ ต้องมีความเสถียรและความเร็วในการ
มาช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
ประมวลผล
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการปฏิบัติงาน มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองค์กร และให้คาแนะนา แนวทางหรือตอบข้อ
สงสัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ ง มีคาสั่งแบ่งงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกองคลัง และติดต่อ
ประสานงานกับทุกส่วนในภายองค์กรทั้งวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการทางานและเสนอ
ผู้บริหารให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.
แนวทางการปฏิบัติตา่ ง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน
- มีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่ วข้อง
ทราบ
- ประชาสัมพันธ์งานให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับ
ทราบ สามารถตรวจสอบและขอรับข้อมูลข่าวสารได้
ตลอดเวลา
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้ทนั ต่อเหตุการณ์ปจั จุบัน

-10แบบ ปค. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
การติดตามประเมินผล
ผลการประเมิน
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ระบบ Internet มีความสาคัญมากในการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีการประชุม
ฉะนั้น ระบบ ต้องมีความเสถียรและความเร็วในการ
เจ้าหน้าที่ในส่วนของกองคลัง เพื่อหาแนวทางและวิธีการ
ประมวลผล
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ านเบื้องต้นก่อน กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกาหนดวิธีการปฏิบตั ิเพื่อให้
มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับ
การพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องทันทีแล้ว จึงนาเสนอรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบในการประชุมประจาเดือนเพื่อให้ที่ประชุมถือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติต่อไป
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ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู้บริหารและบุคลากรมีความพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่
เอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพในการทางานของบุคลากรและประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของงานราชการ
๒. การประเมินความเสี่ยง
ส่วนคลัง มีการกาหนดความเสี่ยง ด้านการจัดทาแผนที่จดั หาพัสดุ
งานบริหารงานคลัง
ที่ยังไม่มผี ู้รับผิดชอบโดยตรง และงานบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตยังขาดองค์ความรู้
๓. กิจกรรมควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทาให้มั่นใจว่า เมื่อนาไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลสาเร็จตามที่กาหนด
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบตั ิหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้ ยังไม่เพียงพอ และเกิดความไม่มั่นใจว่ามีการ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งผลทาให้องค์กรไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๕. การติดตามประเมินผล
ส่วนโยธามีการประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการกาหนดวิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนคลังใน
ภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทาให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ
ส่วนคลัง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
กาหนดตามเอกสารคาแนะนา แบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของ
คณะกรรมตรวจเงินแผ่นดิน
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร
ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารยังไม่
เพียงพอ

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส่วนคลัง ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกาหนดใน
ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ ๕
การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร
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ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู้บริหารและบุคลากรมีความพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่
เอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพในการทางานของบุคลากรและประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของงานราชการ
๒. การประเมินความเสี่ยง
ส่วนโยธา มีการกาหนดความเสี่ยง ด้านการจัดทาแผนอัตรากาลัง
ที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ งานด้านเคหะและชุมชน
ที่ยังไม่มผี ู้รับผิดชอบโดยตรง และงานบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตยังขาดองค์ความรู้
๓. กิจกรรมควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทาให้มั่นใจว่า เมื่อนาไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลสาเร็จตามที่กาหนด
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบตั ิหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้ ยังไม่เพียงพอ และเกิดความไม่มั่นใจว่ามีการ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งผลทาให้องค์กรไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๕. การติดตามประเมินผล
ส่วนโยธามีการประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการกาหนดวิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนโยธาใน
ภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทาให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ
ส่วนโยธา มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
กาหนดตามเอกสารคาแนะนา แบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของ
คณะกรรมตรวจเงินแผ่นดิน
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร
ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารยังไม่
เพียงพอ

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส่วนโยธา ถือปฏิบัตติ ามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกาหนดใน
ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ ๕
การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร
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ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสินสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑.๑ งานการศึกษา
- ไม่มีตาแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ดูแลหลักสูตร การจัดการศึกษาโดยตรง มีคาสั่งมอบหมาย
บุคลากรภายในกองการศึกษากากับดูแล
- ไม่มีตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
มีคาสั่งแต่งครู บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
- ด้านอาคาร สถานที่ สภาพอาคารเก่า ชารุด ไม่ค่อยปลอดภัยสาหรับนักเรียน
- เครื่องเล่น งบประมาณ ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยนักเรียน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนไม่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร/งานที่
รับผิดชอบ เนื่องจากต้นสังกัดงบประมาณไม่เพียงพอ

แบบ ปค. ๔

กองการศึกษา ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจ งานประจา โดย
วิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการ
ประเมิน พบว่า

๑.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนมีความสาคัญ มีปริมาณงาน และมีภารกิจที่จะต้อง
ผลการประเมินทั้ง ๕ งาน
รับผิดชอบหลายอย่าง กองการศึกษาได้มอบให้นักวิชาการศึกษาซึ่งทาหน้าที่หลายอย่าง การควบคุมทีม่ ีอยู่มีความ
ดาเนินการ ซึ่งแนวทางดาเนินการ ข้อระเบียบ กฎหมาย ในการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน
เหมาะสม
มีการตรวจสอบ กากับดูแล
๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ
โดยผลของการควบคุม ยังไม่
- ขาดตาแหน่ง สันทนาการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงมอบบุคลากรในกองการศึกษา บรรลุวตั ถุประสงค์เท่าที่ควร ซึ่ง
ดาเนินการ ซึ่งแนวทางดาเนินการ ข้อระเบียบ กฎหมายในการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน
ต้องนาไปจัดทาการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
๑.๔ งานกิจการศาสนา
ต่อไป
- งานกิจการศาสนา เป็นภารกิจหน้าที่ของกองการศึกษาจะต้อง บารุง ส่งเสริมศาสนา มี
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งใช้งบประมาณ และไม่ใช่งบประมาณ แต่แนวทางปฏิบัติและ
การดาเนินกิจกรรมและโครงการบางครั้งระเบียบการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน

-๑๔แบบ ปค. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสินสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจหน้าที่ของกองการศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรม/ โครงการที่หลากหลาย
ทั้งใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณแต่แนวทางปฏิบัติและการดาเนินกิจกรรมและ
โครงการ ซึ่งระเบียบการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน
๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ งานการศึกษา
๑. ขาดตาแหน่งศึกษานิเทศก์ดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาโดยตรงจึงมอบหมาย
บุคลากรภายในกองการศึกษารับผิดชอบ ส่งเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน
๒. ขาดตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุทดี่ าเนินการจัดซือ้ จัดจ้างภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน มีคาสัง่ แต่งตั้งครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ส่งเข้า
รับการอบรม
๓. สภาพอาคารเรียน เก่าชารุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซม งบประมาณในการซ่อมแซมไม่
เพียงพอ และการเข้าซ่อมแซมช่วยเหลือจากต้นสังกัดล่าช้าอาจเกิดอันตรายแก่เด็ก
นักเรียน
๒.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๑. กองการศึกษามีบุคลกรเพียงพอทุกภารกิจหน้าที่ บุคลากรที่รับผิดชอบงานเด็ก
เยาวชน มีภารงานรับผิดชอบหลายอย่าง การทางานอาจไม่คล่องตัว
๒. เด็กและเยาวชนให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
๒.๓ งานกีฬา และนันทนการ
๑. ขาดตาแหน่งสันทนาการที่รับผิดชอบงานโดยตรง กองการศึกษามอบนักวิชาการซึ่งมี
ภารงานที่หลากหลายดาเนินงาน การทางานอาจไม่คล่องตัว
๒.๔ งานกิจการศาสนา
๑. ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยเห็นความสาคัญ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา

-๑๕แบบ ปค. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสินสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. แนวทางดาเนินการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การเบิกจ่ายการจัดกิจกรรม/
โครงการ ไม่ชัดเจน
๒.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยเห็นความสาคัญเข้ามาร่วมกิจกรรมทางประเพณีศลิ ปะ
และวัฒนธรรม
๒. แนวทางดาเนินการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การเบิกจ่ายการจัดกิจกรรม/
โครงการ ไม่ชัดเจน
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ งานการศึกษา
๑. เปิดกรอบตาแหน่งศึกษานิเทศก์หรือส่งผูร้ ับผิดชอบเข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงาน
๒. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรเข้ารับการอบรม ตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
๓. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา
๔.ต้นสังกัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้เพียงพอต่อความ
จาเป็นของผู้เรียน
๓.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญและประโยชน์ในการเข้า
มาร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทา ให้การพัฒนาท้องถิ่นดีขึ้น
๒. ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล
๓. คณะกรรมการ ผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องเห็นความสาคัญและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ เสริมแรงจูงใจโดยการนาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมเด็กและเยาวชนที่ประสบความสาเร็จจากการที่เด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการดาเนินกิจกรรมนั้น
๕.องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อความจาเป็นในกิจกรรม
เด็ก เยาวชน

-๑๖แบบ ปค. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสินสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.๓ งานกีฬาและนันทนาการ
๑ เปิดกรอบตาแหน่งสันทนาการรับผิดชอบงานโดยตรง หรือส่งผูร้ ับผิดชอบเข้ารับการ
อบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
๒.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับประชาชน เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
กาย
๓. ตั้งงบประมาณ และสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ
๓.๔ งานกิจการศาสนา
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ
๒. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ใช้ในการเบิก
ค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ
๓. หาข้อมูลโดยการสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ
๓.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ
๒. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการทีใ่ ช้ในการเบิกค่าใช้จ่าย
งบประมาณในโครงการ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ งานการศึกษา
๑. เก็บบันทึกข้อมูลสารองใช้ในรูปแบบ CD , VCD , DVD
และไฟล์โปรแกรมข้อมูลต่างๆ รวมแฟ้มสะสมงาน
๒. ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเว็บไซต์
๔.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนโดยผ่านเว็บไซต์ เสียงตามสาย ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จัดประชุม และการจัดโครงการฝึกอบรม

ในภาพรวม ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารของกองการศึกษา มี
ความครอบคลุมทุกด้านและมีการ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกในระดับดีมาก

-๑๗แบบ ปค. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสินสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ
ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และแจ้งเวียนให้ทราบจัด
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กร สถานศึกษา หน่วยงาน
ภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยน ความรูท้ ี่หลากหลาย ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ ีของคนในสังคม
๔.๔ งานกิจการศาสนา
มีการศึกษาข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่
เสมอ
๔.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ศึกษาหาข้อมูลข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ที่เกี่ยวข้อง
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
๕.๑ งานการศึกษา
๑. แผนการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในสังกัด
๒. รายงานประเมินตนเอง (sar)ของสถานศึกษาในสังกัด
๓. แบบประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๕.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ใช้แบบสอบถามและสรุปรายงานการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
๕.๓ งานกีฬาและนันทนาการ
ใช้แบบสอบถามและสรุปรายงานการดาเนินกิจกรรม/โครงการ

ในภาพรวม การติดตามและการประเมินผลการ
ตรวจสอบของกองการศึกษาฯ มีความเหมาะสม

-๑๘แบบ ปค. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสินสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕.๔ งานกิจการศาสนา
ใช้แบบสอบถามและสรุปรายงานการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
๕.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ใช้แบบสอบถามและสรุปรายงานการดาเนินกิจกรรม/โครงการ

ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิเคราะห์ผลสารวจ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด ยังมีความเสีย่ งที่ต้องติดตาม 10 กิจกรรม ครบ ๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงและเพิ่มเติม
การควบคุมภายใน ดังนี้
๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ กองช่างจะกาหนดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงทุกจุดที่มีความสาคัญ เพื่อกาหนดการควบคุมที่จาเป็น คุ้มค่า และเพียงพอเพื่อทาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรและชุมชน
๒. บางส่วนงานยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ทาให้งานที่เกิดขึ้นยังไม่ละเอียดรัดกุม
และครบถ้วนเท่าที่ควรทาให้เกิดการผิดพลาดเล็กๆน้อยบางจุด

ผู้รายงาน
(นายวิจิตร มูลเอก )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3

-19แบบ ปค. 5

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(3)
กิจกรรม
การจัดทาประชาคม เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
นาเสนอโครงการที่สาคัญบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาตาบล ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนในการ
ตอบสนองนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด

ความเสี่ยง
(4)

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
(5)

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
(6)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(7)

การปรับปรุงการควบคุม
(8)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอ
บ
(9)

- ปัญหาการเสนอ
โครงการแล้วไม่ได้ทาตาม
โครงการที่เสนอไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. กระตุ้นประชา
สัมพันธ์ ให้ประชาชน
เห็น ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เสริมสร้างให้เกิด
การ มีส่วนร่วมในการ
แสดง ความคิดเห็นและ
ตอบสนอง ความ
ต้องการของ ประชาชน
อย่างทันท่วงที และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม

- กิจกรรมการควบคุมใน
ภาพรวมมีกจิ กรรม
ควบคุมที่เหมาะสม
เพียงพอและสอดคล้อง
กับกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งตามสมควร
โดยกิจกรรมการควบคุม
เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดย
ผู้บริหารและหัวหน้างาน
กากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุม
ภายใน

1. ประชาชนกลุม่ เป้าหมายส่วน
ใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจาก
ไม่มเี วลาและยังไม่เห็น
ความสาคัญของการเข้ามามีส่วน
ร่วม
2. ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องการจัด
ประชาคมแผน เช่น ผู้นา ผู้แทน
ชุมชนและสมาชิก อบต.ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
แผนพัฒนา
3. ในการประชาคมการจัดทา
แผนไม่ได้เรียงลาดับความสาคัญ
เร่งด่วนของโครงการที่บรรจุไว้
ในแผน ทาให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ชาวบ้านได้อย่างแท้จริง

1. บรรจุโครงการสาคัญ
เร่งด่วนไว้ในแผนพัฒนา
2. จัดทาโครงการประชาคม
การจัดทาแผนพัฒนาตาบล
โคกสะอาดให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาฯและกาชับให้
สมาชิก อบต.และผู้นาชุมชน
ในการชี้นา ชี้แจงให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน ดาเนินการจัดทา
ประชุมประชาคมอย่างจริงจัง
เกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการ
ที่หมู่บ้านต้องการมากทีส่ ุดใน
การบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ

สานักปลัด
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
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ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(3)

ความเสี่ยง
(4)

สานักปลัด
- ภัยธรรมชาติ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการเกิดอัคคีภัยจาก
กิจกรรม
มนุษย์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณ
ภัย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันการเกิดสาธารณภัย
๒. เพื่อลดการเกิด สาธารณภัยจาก
มนุษย์

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
(5)
1. จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
และการเกิดอัคคีภัยจาก
มนุษย์
2. ประสานความร่วมมือ
ชุมชนในการสอดส่องดูแล
และเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
และการเกิดอัคคีภัยจาก
มนุษย์
3. ดาเนินการต่อเนื่องใน
การจัดทาแผนงาน/
โครงการแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ
และการเกิดอัคคีภัยจาก
มนุษย์

การประเมินผลการ
ควบคุม
(6)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(7)

- เยาวชน และ
- การภัยธรรมชาติ
ประชาชนได้รับความรู้ และการเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์
จากการภัยธรรมชาติ
และการเกิดอัคคีภัยจาก
มนุษย์มากขึ้น มี
กิจกรรมรณรงค์ให้
ตระหนักถึงภัยธรรมชาติ
และการเกิดอัคคีภัยจาก
มนุษย์ โดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลให้มากขึ้น

การปรับปรุงการควบคุม
(8)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอ
บ
(9)

- จัดทาโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ในการป้องกันและแก้ไขภัย
ธรรมชาติ
และการเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์
- การจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์/จัดเตรียมอุปกรณ์ใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่
เสมอ

งานป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย
หน.สานัก
ปลัด
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ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(3)
กิจกรรม
การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจาก
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการ
ป้องกันตามนโยบายของสาธารณสุข
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาโรคโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในเขต
พื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักการป้องกันตามนโยบาย
ของสาธารณสุข

ความเสี่ยง
(4)

- ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพื้นที่
เนื่องจากประชาชนไม่
ปฏิบัติตามหลักการ
ป้องกันตามนโยบายของ
สาธารณสุข
- ปัญหาโรคไโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID 19)
กระบาดในเขตพื้นที่
เนื่องจากประชาชนไม่
ปฏิบัติตามหลักการ
ป้องกันตามนโยบายของ
สาธารณสุข

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
(5)

การประเมินผลการ
ควบคุม
(6)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(7)

1. การป้องกันโรค
ล่วงหน้าก่อนช่วงระบาด
2. กาจัดภาชนะเสี่ยง
สาคัญ
3. จัดการแหล่งเพราะ
พันธ์ยุงลาย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID - 19)

- การเตรียมเฝ้าระวัง
ป้องกันการกาจัดยุงลาย
- การเตรียมเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID - 19)

- ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการแพร่
ระบาดของยุงลาย
- ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการแพร่
ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID - 19)

การปรับปรุงการควบคุม
(8)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอ
บ
(9)

1. ป้องกันโรคล่วงหน้าก่อน
ช่วงระบาด
2. กาจัดภาชนะเสี่ยงสาคัญ

สานักปลัด
หน.สานัก
ปลัด
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ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
งานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(๓)
๑. กิจกรรม การจัดทาแผนการ

ความเสี่ยง
(๔)

- ด้านการจัดหาพัสดุไม่
สามารถดาเนินการได้
จัดหาพัสดุประจาปี เพื่อให้การ
ทันตามแผนเนื่องจาก
ปฏิบัติงานจัดหาพัสดุเป็นไปด้วย
งบประมาณในช่วง
ความเรียบร้อย ตั้งแต่ต้นจนถึงการ
ระยะเวลาดังกล่าวมี
ได้รับพัสดุที่ต้องการใช้ ถูกต้อง ตาม
ไม่เพียงพอ
ระเบียบฯ กระจายออกไประหว่างปี
โดยไม่ต้องรีบเร่ง เมื่อใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
(๕)

การประเมินผลการ
ควบคุม
(๖)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

การปรับปรุงการควบคุม
(๘)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอ
บ
(๙)

จัดทาแบบฟอร์มแล้วแจก

ทาให้รับรู้ความต้องการ

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงานที่

- ให้คาแนะนา การจัดทา

ภายใน

ให้แต่ละหน่วยงานกรอบ

ใช้พัสดุของแต่ละ

จัดทาแผนจัดหาพัสดุคานึงถึง

แผนการจัดหาพัสดุสาหรับ

ปีงบประมา

รายละเอียดตามความ
ต้องการใช้พัสดุ เพื่อนา

หน่วยงานเพื่อนามาเป็น เพียงแต่ความต้องการใช้พัสดุใน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ข้อมูลในการวาง
ช่วงเวลาระยะเวลาต้น
การจัดทาแบบรายงานผลการ

ข้อมูลนั้นมาจัดทาแผนการ แผนการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณซึ่งต้องคานึงถึง

จัดหาพัสดุ

สถานะ การคลังของ อบต. ด้วย จะทาให้ทราบรายละเอียด

ออกไประหว่างปี

ณ
ผู้อานวยการ

จัดหาพัสดุเป็นรายไตรมาศ ซึ่ง กองคลังงาน
ทะเบียน

จึงทาให้การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ข้อมูลเพื่อสามารถติดตามการ ทรัพย์สิน
ตามแผนการจัดหาพัสดุประจาปี ทางานได้เป็นอย่างดี
และพัสดุ
ได้เท่าที่ควร
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ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
งานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(๓)

การปรับปรุงการควบคุม
(๘)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอ
บ
(๙)

- ดาเนินการตามขั้นตอน - เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน

- กาชับให้เจ้าหน้าที่เปิดเรื่อง

ภายใน

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นไป กับการจัดซื้อจัดจ้างออก โดยหากหน่วยงานใด

การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง

ดังกล่าวยังขาดความเข้าใจและ

ให้ระบุรายละเอียดทีส่ าคัญให้

ปีงบประมา

ด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ
และเป็นไปตามเป้าหมายของ

มาใหม่ อยู่เสมอทาให้
การดาเนินการจัดซื้อ

ต้องการพัสดุให้จดั ทา
บันทึกข้อความก่อน

เคร่งครัด
แต่ละขั้นตอนมีส่วนที่

รอบคอบในการทางาน บางครั้ง
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานนั้นๆ

ครบถ้วน เพื่อง่ายต่อการ
ดาเนินงาน - จัดทาสมุดคุม

ณ
ผู้อานวยการ

แผนการจัดหาพัสดุประจาปี ที่

จัดจ้างอาจมีความล้าช้า

- ทรัพย์สินของ อบต.ที่จะ เกี่ยวข้องได้ ตรวจทาน

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

รับเรื่องจากหน่วยงานทีส่ ่ง

กองคลัง

กาหนดไว้

เนื่องจากต้องระเบียบ

ซ่อมแซม แก้ไข ต้องมีการ ตรวจสอบความถูกต้อง

จัดหาพัสดุก่อนแล้วค่อยส่ง

เอกสารเพื่อจะได้ทราบ

- งาน

บางตัว

ตรวจสอบสภาพฯ ก่อนทา เช่น จัดทารายงานขอ
การซ่อมแซมจริง
- มี อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกีย่ วกับการจัดซื้อจัด
จ้างจึงทาให้ล่าช้า

ข้อบกพร่องความล่าช้าในการ
ทางานและนามาปรับปรุงกัน

ทะเบียน
ทรัพย์สิน

การถ่ายรูปภาพพัสดุที่

- พรบ./ระเบียบฯ มีการ

ต่อไป

และพัสดุ

๒. กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง
(๔)

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
(๕)

- มีระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

- ถือเป็นแนวทางเดียวกัน

การประเมินผลการ
ควบคุม
(๖)

เสนอผ่านตามลาดับ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

จัดซื้อจัดจ้างประกอบการ ขั้นตอน
ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการ

เปลี่ยนแปลงใหม่ ทาให้เจ้าหน้า

จ้าง

เพียงพอ

ทีมีความรู้ความเข้าใจไม่

-24แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
สาหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(๓)
๑. เพื่อให้การควบคุมงานให้ได้ตาม
กาหนดของแบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน และนโยบายของรัฐ
๒. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมขนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ความเสี่ยง
(๔)

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

- วัสดุก่อสร้างไม่ได้
ตามข้อกาหนดของ
แบบแปลนสัญญาจ้าง
และไม่ได้ตาม
มาตรฐานของแบบ
แปลน ที่กาหนด

๑. งานโครงการและวัสดุก่อ
สร้างไม่ได้ตามข้อกาหนด
ของ
แบบแปลนสัญญาจ้างและไม่
ได้ตามมาตรฐานของแบบ
แปลนที่กาหนด
๒. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และ
การพัฒนาระบบสาระ
สนเทศ
ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที่
ควรและการให้ความรู้ใน
ด้าน
ระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่
ชุม
ชนยังไม่มากพอ

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

การพิจารณาข้อบัญญัติ - การควบคุมไม่เพียงพอ
งบประมาณรายจ่าย
- ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรง
ประจาปี ๒๕๖๓ ยังไม่
ได้ตั้งงบประมาณใน
การ
พัฒนาระบบสาระ
สนเทศ
ยังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างที่ควรและการให้
ความรู้ในด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐานแก่
ชุมชนยังไม่มากพอ

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(๘)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

๑. นาบุคลากรที่มีวุฒิ
กองช่าง
อนุปริญญา/ปริญญาตรี
ด้านวิศวกรรมโยธาเข้าอบรม
ความรู้เพิ่มเติมด้านการ
คานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างและร่วมฝึกอบรม
เป็นผู้ควบคุมงาน
ชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. จัดหางบประมาณเพื่อ
พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
ระบบสาระสนเทศยังไม่ได้
รับการพัฒนาอย่างที่ควร
และการให้ความรู้ในด้าน
ระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่
ชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-25แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
สาหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
-25-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(3)
๑. งานการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรม
- การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครูผดู้ ูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
นาความรู้มาจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
๒. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง
(4)

การควบคุมที่มีอยู่
(5)

การประเมินผล
การควบคุม
(6)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(7)

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(8)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(9)

- การจัดการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ครูผดู้ ูแลเด็ก /ผช.ผู้ดูแล
เด็กได้รับการอบรม ครบทุก
คน
- ประสิทธิภาพงานด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัย
- การจัดเก็บเอกสาร
- จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมทุกด้าน
- ปรับปรุงอาคารสถานที่
ให้เหมาะสม

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้
- แบบบันทึกผลการ
จัดกิจกรรมหลังการ
เรียนการสอน
- รายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา

- ภาระงานมีมาก ทาให้มีเวลา
ในการศึกษาข้อมูลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการ
ประกันคุณภาพการศึกษามี
ข้อจากัด
- ด้านอาคาร สถานที่ คับแคบ
ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน
- ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

๑. จัดอบรมให้ครูผดู้ ูแล
เด็ก ด้านต่างๆ ให้มีทักษะ
มากขึ้น
๒. กาหนดและออกแบบ
การจัดกิจกรรมอย่างเป็น
ขั้นตอนในรายสัปดาห์และ
รายภาคเรียน จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
๓. จัดหาอุปกรณ์สาหรับ
พัฒนาการด้านสนามเด็ก
เล่น
๔. ปรับปรุงด้านอาคาร
สถานที่ให้เอื้อต่อการเรียน
การสอนมากขึ้น

งานการศึกษา

-26แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(๓)
๑. งานการศึกษา
กิจกรรม
๑. ด้านบุคลากรทีร่ ับผิดชอบการ
บริหาร จัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
๒. ด้านอาคารสถานที่
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ
และเหมาะสมกับวัยผู้เรียน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่
ให้เมาะสมกับภารงาน

ความเสี่ยง
(๔)

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(๘)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

๑. ขาดตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบการจัด
การศึกษาโดยตรง
๒. งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรไม่เพียงพอ
๓. ขาดบุคลากร
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
การเงินและเจ้าหน้าที่
พัสดุ ในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน

๑. มีคาสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงาน
ศึกษานิเทศก์
๒. ตั้งงบประมาณสนับสนุน
การจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรให้เพียงพอกับวัย
ผู้เรียน
๓. ส่งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมตามกลุ่มสาระวิชา
และระดับชั้นที่สอน และ
ตามภารกิจงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างต่อเนื่อง

๑. บุคลากรที่ได้รับ
การแต่งตั้งได้เข้ารับ
การอบรมตามภารกิจ
หน้าที่งานที่รับผิดชอบ
๒. มีงบประมาณ
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตร
๓. ครูและบุคลากรได้
เข้ารับการอบรมตาม
ภารกิจหน้าที่ทไี่ ด้รบั
มอบหมาย

๑. บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ศึกษานิเทศก์ยังไม่ได้เข้ารับการ
อบรมต่อเนื่องจึงไม่ชัดเจนใน
ระเบียบ กฎหมาย
๒. บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
การเงิน พัสดุศูนย์และโรงเรียน
ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเพิ่ม
ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ
๓. อาคารเรียนเก่าชารุดและยัง
ไม่ได้ซ่อมแซม

๑. เปิดกรอบตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์หรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม
หรือศึกษาดูงาน
๒. เปิดกรอบตาแหน่ง
การเงิน พัสดุภายในกอง
การศึกษาหรือส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม ศึกษาดู
งาน
๓. ดาเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความปลอดภัยแก่นักเรียน

นางมาลิสา
กล้าขยัน
(ผู้อานวยการ
กองการศึกษา
ระดับต้น)
นางอภิญญา
วินทะไชย
(นักวิชาการ
ศึกษา ชานาญ
การ)
นายไตรทศ
นาถมทอง
(นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ)

-๒๗แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(๓)

ความเสี่ยง
(๔)

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

๔. อาคารเก่าและ
ชารุดต้องได้ซ่อมแซม
บ่อยรวมทั้งระบบน้า
ระบบไฟฟ้า

๔. คาสั่งแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนตาบลเป็นเจ้าหน้าที่
การเงิน เจ้าหน้าที่พสั ดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ และ
ส่งเข้ารับการอบรม

๔. รายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
๕. ตั้งงบประมาณใน
การซ่อมแซมอาคาร
แต่ไม่ได้ดาเนินการ
ซ่อมเนื่องจาก
งบประมาณจากต้น
สังกัดไม่เพียงพอใน
การซ่อมแซม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(๘)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

-๒๘แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(๓)

ความเสี่ยง
(๔)

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

๕. ตั้งงบประมาณในการ
ซ่อมแซมและ ดาเนินการ
ซ่อมอาคารสถานที่ รวมทั้ง
ระบบน้า ระบบไฟฟ้าให้
เหมาะสมปลอดภัยสาหรับ
นักเรียน

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(๘)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

-๒๙แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(๓)
๒. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
กิจกรรม
๑. การดาเนินงานด้านส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมงานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง
(๔)

๑. บุคลากรที่
รับผิดชอบงานเด็ก
เยาวชน มีภารกิจต้อง
รับผิดชอบงานหลาย
อย่าง อาจไม่คล่องตัว
และไม่ชัดเจนใน
ระเบียบ กฏหมายที่
กาหนด

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

๑. มีคาสั่งแต่งตั้ง
๑. ติดตามประเมินผล
ผู้รับผิดชอบและ
อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการดาเนินงาน
๒. การเข้ามามีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชน
๓. การจัดเก็บเอกสาร
๔. จัดหาสถานีที่เหมาะสม
ในการจัดกิจกรรม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

การปรับปรุง
การควบคุม
(๘)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจงาน
๒. นโยบายการดาเนินงานและ
ระเบียบ กฎหมาย /ข้อบังคับไม่
ชัดเจน อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินงาน

๑. จัดหาบุคลากรให้
เพียงพอกับปริมาณงานและ
๒. จัดส่งเจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม
หรือศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

นางมาลิสา
กล้าขยัน
(อานวยการ
กองการศึกษา
ระดับต้น)
นายไตรทศ
นาถมทอง
(นักวิชาการ
ศึกษา ปฎิบัติ
การ)

-๓๐แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(๓)
๓. งานกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรม
๑. ส่งเสริม และสนับสนุนงานด้าน
การกีฬา และนันทนาการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
สนใจการออกกาลังกาย และเล่น
กีฬา
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง
(๔)

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

๑. ขาดตาแหน่ง
๑. มีคาสั่งแต่งตั้ง
- ติดตามประเมินผล
สันทนาการ
ผู้รบั ผิดชอบงานและ
อย่างต่อเนื่อง
รับผิดชอบงานโดยตรง คณะทางาน
๒. การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน
๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมหรือศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

๑. บุคลากรไม่เพียงพอและ
ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง
ปฏิบัติไม่ชัดเจน

การปรับปรุง
การควบคุม
(๘)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

๑. ขอเปิดกรอกตาแหน่ง
หรือ จัดหาบุคลากรให้
เพียงพอกับปริมาณงาน
๒. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ
เข้ารับการอบรมหรือศึกษาดู
งาน

นางมาลิสา
กล้าขยัน (ผู้อา
นายการกอง
การศึกษา
ระดับต้น)
นายไตรทศ
นาถมทอง
(นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ)

-๓๑แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(๓)
๔. งานกิจการศาสนา
กิจกรรม
๑. ส่งเสริม และสนับสนุนงานด้าน
กิจกรรมทางศาสนา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
มากขึ้น
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง
(๔)

๑. แนวทางปฏิบัติ
ระเบียบ กฏหมายที่
เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงาน รวมทั้ง
ระเบียบเบิกจ่ายการ
จัดงานไม่ชัดเจน

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

๑. มีคาสั่งผู้รับผิดชอบและ - ติดตามประเมินผล
คณะทางานชัดเจน
อย่างต่อเนื่อง
๒. การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในในพื้นที่

๑. ระเบียบ กฎหมายและ
แนวทางดาเนินงานไม่ชัดเจน

การปรับปรุง
การควบคุม
(๘)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

๑. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ นางมาลิสา
เข้ารับการอบรมหรือศึกษาดู กล้าขยัน
งาน
(อานวยการ
กองการศึกษา
ระดับต้น)
นางอภิญญา
วินทไชย
(นักวิชาการ
ศึกษา ชานาญ
การ)

-๓๒แบบ ปค. ๕

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(๓)
๕. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม
กิจกรรม
๑. ดาเนินงานด้านการส่งเสริม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ของ
ไทย
๒. ส่งเสริม และสนับสนุน ตาม
ประเพณี ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง
(๔)

๑. แนวทางปฏิบัติ
ระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานรวมทั้ง
ระเบียบการเบิกจ่าย
ในการจดทาโครงการ
ไม่ชัดเจน

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

๑. มีคาสั่งแต่งตั้ง
๑. ติดตามประเมินผล ๑. ระเบียบ กฎหมายและ
ผู้รับผิดชอบ และ
อย่างต่อเนื่อง
แนวทางดาเนินงานไม่ชัดเจน
คณะทางานชัดเจน
๒. การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่

การปรับปรุง
การควบคุม
(๘)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

๑. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ
เข้ารับการอบรมหรืศึกษาดู
งาน

นางมาลิสา
กล้าขยัน
(อานวยการ
กองการศึกษา
ระดับต้น)
นางอภิญญา
วินทะไชย
(นักวิชาการ
ศึกษา ชานาญ
การ)

