รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
(ตามระเบียบ คตง.ข้อ ๖)
งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คานา
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) ตามระเบียบข้อ ๖ กาหนด ให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐ (ผู้รับตรวจ) ประเมินการควบคุม
ภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับ และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยู่เสมอ
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด ได้จัดทาขึ้นเพื่อประเมินการควบคุมภายใน
งวดประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการควบคุมมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

ส่วนการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด

สารบัญ
เรื่อง
แบบ ปค.๑
แบบ ปค.๔
แบบ ปค.๕

หน้า
๑–๒
๓ - ๑๐
๑๑ – ๑๖

๑
แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
การประเมินการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกสะอาด สาหรับงวด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดาเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกาหนดอยู่ในเอกสารคาแนะนา การจัดทารายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ. ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
ระบบการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด ได้จัดให้มี
ขึ้นตามที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุ สมผล ว่าการดาเนินงานของกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่
ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการ และใช้ดุลพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึง
การลดความเสี่ยงที่ทาให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด นอกจากนี้ อาจเกิดข้อผิดพลาด หรือความ
เสียหาย และความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึง
โอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับ
กฎหมายของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลง ไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด สาหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน
กันยายน พ. ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจากัดตามวรรค
สองอย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ดังนี้ ; (๑) งานการศึกษาปฐมวัย ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อาคารสถานที่ ที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และมีปัญหาด้านความล้าช้าของหนังสือสั่งการ
(๒) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ยังขาดบุคลกรในการทางานและกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ไม่ชัดเจน
(๓) กิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการ ยังขาดบุคลากรในการทางาน และ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่ชัดเจนในการทางาน
(๔) งานกิจการศาสนา ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ กฎ ระเบียบ
ที่ชัดเจนในการทางาน

๒

(๕) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ยังขาดบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ และ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีช่ ัดเจนในการทางาน
ทั้งนี้ ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....................................................
( นางมาลิสา กล้าขยัน )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา

๓
แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสินสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย
- ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กบางส่วนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน
ที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ครบทั้ง ๔ด้าน ตรงตามความ
สนใจความถนัดของผู้เรียน
- ด้านอาคาร สถานที่ ไม่เอื้อต่อการเรียน และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็ก
เล่น
๑.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
กิจกรรมของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน เป็นความเสี่ยงของปริมาณงาน
ที่มีรายละเอียดของงานเพิ่มขึ้น จานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
และการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับไม่มีความชัดเจน
๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชานาญในการบารุงรักษาเครื่องออกกาลังกาย
และสนามกีฬา การจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่เป็นระบบค้นหายากใช้
เวลานาน เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ
ทาให้งานล่าช้า
๑.๔ งานกิจการศาสนา
กิจกรรมงานกิจการศาสนา เป็นความเสี่ยงจากสภาพ
แวดล้อมภายใน คือ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบงาน
พัสดุประกอบกับ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งระเบียบในการเบิกจ่ายไม่
ชัดเจนทาให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กองการศึกษา ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ตามภารกิจ งาน
ประจา โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ผลการประเมิน พบว่า
ผลการประเมินทั้ง ๕ งาน
การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่มี
ความเหมาะสม
และเพียงพอเท่าที่ควร มีการ
ตรวจสอบ กากับดูแล โดย
ผลของการควบคุม ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร
ซึ่งต้องนาไปจัดทาการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อยต่อไป

๔

๑.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณี
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ระเบียบ ข้อกฎหมาย
หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่าย การจัดงานโครงการต่างๆ ไม่
ชัดเจน

๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ งานการศึกษาปฐมวัย
๑. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย ทาให้การจัดกิจกรรม
ไม่สามารถตอบสนองความสนใจและความถนัดของเด็ก
๒. ขาดการวิเคราะห์ผลของการจัดกิจกรรมเพื่อนาผลการจัดกิจกรรมมา
ปรับใช้ให้ตรงตามพัฒนาการของเด็ก
๓. บุคลากรขาดความรู้ความสามารถครูผู้ดูแลเด็กไม่ได้เข้ารับการอบรม
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อนาความรู้มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถ
นาไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อเด็ก
๔. ไม่มีการกาหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็นขั้นตอน
๕. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ไม่เป็นระเบียบ
๖. อาคารสถานที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน
๗. สื่อการเรียนการสอน ไม่เพียงพอ
๒.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๑. ขาดบุคลาการในการทางาน
๒. บุคลากรไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์
๓. ขาดการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงประโยชน์ใน
การเข้ามาร่วมกิจกรรม
๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
๕. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ
๖. เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเท่าที่ควร
๒.๓ งานกีฬา และนันทนการ
๑. ขาดบุคลาการในการทางาน
๒. บุคลากรไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์
๓. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่เหมาะสมในการเล่นกีฬา ออกกาลังกาย
๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
๕. บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนดาเนินงาน เนื่องจากไม่เข้าใจ
ระเบียบงานสารบัญ ระเบียบงานพัสดุที่ใช้ประกอบในการเบิกจ่ายในการ
ดาเนินงานของโครงการ และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ชัดเจน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ในภาพรวมความเสี่ยง ใน
กองการศึกษาฯ มีการ
ติดตาม และแก้ไขปัญหายัง
ไม่ครอบคลุมชัดเจน
เท่าที่ควรจากการประเมิน
พบว่า การจัดการศึกษาด้าน
ปฐมวัยยังไม่พร้อมในด้าน
ต่างๆ เท่าที่ควร ไมสามาร
ดาเนินการโดยใชทรัพยากรที่
มีอยู่ ได้อยางคุมคา เปนค
วามเสี่ยงที่ ตองจัดวางระบบ
ควบคุมภายในตอไป อย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง

๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๒.๔ งานกิจการศาสนา
๑. ขาดบุคลาการในการทางาน
๒. บุคลากรไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์
๓. ขาดการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพี้นที่ เข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
๕. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ
๖. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง งานกิจการศาสนา บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานและ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ไม่ชัดเจน
๒.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ขาดบุคลาการในการทางาน
๒. บุคลากรไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์
๓. ขาดการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมทางประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรม
๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
๕. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ
๖. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณี
ต่างๆ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลโดยอ้างว่าไม่มีเวลามาร่วมกิจกรรม
และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ไม่ชัดเจน
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ งานการศึกษาปฐมวัย
๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
๒. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
หน่วยงานเอกชนที่จัดการศึกษา ปฐมวัยเพื่อนาความรู้มาจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถนาไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์
๓. ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่
ตรงตามสายงาน
๔. กาหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็นขั้นตอน
๕. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินการจัดประสบการณ์เพื่อ
นามาวิเคราะห์และเลือกกาหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งต่อไป

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ในภาพรวม การควบคุมที่มี
อยู่ของส่วนการศึกษาฯเป็นไป
ตามโครงสร้างองค์กร และมี
คาสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน แต่ผล
การประเมินและการควบคุมที่มี
อยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน
เท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการ
ติดตาม ตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป

๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๓.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้า
มาร่วมกิจกรรมในการช่วยกันคิดช่วยกันทาให้การพัฒนาท้องถิ่นดีขึ้น
๒. ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับสถานศึกษาในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล
๓. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
๔. จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ จูงใจโดยการนาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมเด็กและเยาวชนที่ประสบความสาเร็จจากการที่เด็กและเยาวชนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมนั้น
๓.๓ งานกีฬาและนันทนาการ
๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานสารบรรณ
งานพัสดุ เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานกีฬาและนันทนาการ
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานกีฬาและนันทนาการโดยส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ
๓. บริหารจัดการเอกสาร ให้ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาเอกสาร
และนามาใช้ในครั้งต่อไป
๔. บุคลากรต้องศึกษา ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดทาโครงการให้
ชัดเจน
๕. ติดต่อประสานงาน สอบถาม ทาหนังสือหารือจังหวัด
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ
๖. จัดทาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๔ งานกิจการศาสนา
๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
๒. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ใช้ใน
การเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ
๓. หาข้อมูลโดยการสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๓.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
๒. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ใช้ในการ
เบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ
๓. หาข้อมูลโดยการสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ งานการศึกษาปฐมวัย
๑. เก็บบันทึกข้อมูลสารองใช้ในรูปแบบ CD , VCD , DVD
และไฟล์โปรแกรมต่างๆ รวมแฟ้มสะสมงาน
๒. ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนโดยผ่านทางโรงเรียน
เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับจัดประชุมในสถานศึกษา และ
การจัดโครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร
๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ
โดยการปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนให้ทราบจัด
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กร สถานศึกษา หน่วยงานภายนอกเพื่อ
แลกเปลี่ยน ความรู้ที่หลากหลาย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม
๔.๔ งานกิจการศาสนา
มีการศึกษาข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ
๔.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ศึกษาหาข้อมูลข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ การเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ในภาพรวม ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารของส่วน
การศึกษา มีความครอบคลุม
ทุกด้านและมีการติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกในระดับดี

๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
ในภาพรวม มีการติดตามและการ
๕.๑ งานการศึกษาปฐมวัย
ประเมินผลการตรวจสอบของส่วนการศึกษา
๑. แผนการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของ ฯ มีความเหมาะสม และเพียงพอ
สถานศึกษาในสังกัด
๒. รายงานประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าการ
จัดประสบการณ์การเรียนการสอนของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
๓. แบบประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
และการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
๕.๓ งานกีฬาและนันทนาการ
ใช้แบบรายงานผลการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
๕.๔ งานกิจการศาสนา
ติดตามประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
โครงการที่ดาเนินการให้ทราบถึงผลสาเร็จ และการเข้ามามี
ส่วนร่วมของชุมชน
๕.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง/กรม/จังหวัดและการเข้ามามีส่วนร่วม
ของขุมขน

๑๐

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะห์สารวจ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเสี่ยง ๕ งาน คือ
๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย คือ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย
ทาให้การจัดกิจกรรมไม่สามารถตอบสนองความสนใจและความถนัดของเด็กและขาดการวิเคราะห์ผลของการจัด
กิจกรรมเพื่อนาผลการจัดกิจกรรมมาปรับใช้ให้ตรงตามพัฒนาการของเด็ก ขาดอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
๑.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน คือ เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเท่าที่ควร และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ชัดเจน
๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ คือ ระเบียบงานพัสดุที่ใช้ประกอบในการเบิกจ่ายในการดาเนินงานของ
โครงการไม่ชัดเจนและ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ
๑.๔ งานกิจการศาสนา ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรไม่ได้ศึกษาระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
ที่เป็นปัจจุบันและมีการแก้ไขทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ชัดเจน
ในทางปฏิบัติ
๑.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม คือ ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการในการ
เบิกค่าใช้จ่ายการจัดงานโครงการต่างๆ ไม่ชัดเจน และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ชัดเจน ในทางปฏิบัติ

ผู้รายงาน...........................................
( นางมาลิสา กล้าขยัน )
ผู้อานวยการกองการศึกษา

๑๑
แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตาม ความ
กฎหมายที่
เสี่ยง
จัดตั้ง
(๔)
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ
ภารกิจตาม
แผนการ
ดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญของ
หน่วยงานของ
รัฐ/
วัตถุประสงค์
(๓)

การควบคุม
การ
ที่มีอยู่
ประเมินผล
(๕)
การควบคุม
(๖)

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่
(๗)

การปรับปรุงการควบคุม
(๘)

กาหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

๑๒

๑. งานการศึกษาปฐมวัย
- การจัดการศึกษาใน
กิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กนา
ความรู้มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง ๔
ด้าน
๒. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ของเด็กเป็นรายบุคคล
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่

- ครูผู้ดูแลเด็ก/ผช.ผู้ดูแลเด็กได้รับ
การอบรม ครบทุกคน
- ประสิทธิภาพงานด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย
- การจัดเก็บเอกสาร
- จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้
ครอบคลุมทุกด้าน
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
เหมาะสม

- แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
- แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม
หลังการเรียนการสอน
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

- ภาระงานมีมาก ทาให้มีเวลาใน
การศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการประกันคุณภาพ
การศึกษามีข้อจากัด
- ด้านอาคาร สถานที่ คับแคบ ไม่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน
- ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

๑๓

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการ
(๔)
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(๓)
๒. งานกิจกรรมเด็กและ
- การดาเนินงาน
เยาวชน
ด้านส่งเสริมกิจกรรม
กิจกรรม
เด็กและเยาวชน
- การดาเนินงานด้านส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่ งเสริ มงานกิจ กรรม
เด็กและเยาวชน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

- ประสิทธิภาพงาน - ติดตาม
- การเข้ามามีส่วน
ประเมินผลอย่าง
ร่วมของเด็กและ
ต่อเนื่อง
เยาวชน
- การจัดเก็บเอกสาร
- ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

การปรับปรุง
การควบคุม
(๘)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

- บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอ
และขาดความรู้ในด้าน
ระเบี ย บ กฎหมาย /
ข้อบังคับ
- ระเบี ย บ กฎหมาย
แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ไ ม่
ชัดเจนทาให้เกิดความ
เสียหายต่องาน

- จั ด หาบุ ค ลากรให้
เพี ย งพอกั บ ปริ ม าณ
งานและ
- จั ด ส่ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ความชานาญ

งานการศึกษา

๑๔

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
หรือภารกิจตามแผนการ
(๔)
ดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(๓)
๓. งานกีฬาและ
- ส่งเสริม และสนับสนุน
นันทนาการ
งานด้านการกีฬา และ
กิจกรรม
นันทนาการ
- ส่งเสริม และสนับสนุน
งานด้านการกีฬา และ
นันทนาการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน สนใจการออก
กาลังกาย และเล่นกีฬา
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

- ประสิทธิภาพงาน
- ติดตาม
- การจัดเก็บเอกสาร ประเมินผล
- การเข้ามามีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่อง
ของประชาชน
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

การปรับปรุง
การควบคุม
(๘)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

- บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอ
และขาดความรู้ ค วาม
ช านาญในเครื่ อ งออก
กาลังกาย
- ขาดอุปกรณ์ และ
สถานที่ในการจัดการด้าน
การกีฬา
- งานล่ าช้า ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์

- จั ด ห า บุ ค ล า ก ร ใ ห้
เพียงพอกับปริมาณงาน
แ ล ะ จั ด ส่ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
ฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ความ
ชานาญ
- จั ด หาอุ ป กรณ์ และ
แ ล ะ ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร
จัดการด้านกีฬา

งานการศึกษา

๑๕

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
หรือภารกิจตามแผนการ
(๔)
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(๓)
๔. งานกิจการศาสนา
- สนับสนุนงานด้าน
กิจกรรม
กิจกรรมทางศาสนา
- ส่งเสริม และสนับสนุนงาน
ด้านกิจกรรมทางศาสนา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทางศาสนามากขึ้น
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

การปรับปรุง
การควบคุม
(๘)

- ประสิทธิภาพงาน - ติดตาม
- การจัดเก็บเอกสาร ประเมินผลอย่าง
- การเข้ามามีส่วน
ต่อเนื่อง
ร่วมของประชาชนใน
ในพื้นที่
- ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้

- บุคลากรไม่เพียงพอ
และขาดความรู้ในด้าน
ระเบียบ กฎหมาย/
ข้อบังคับ
- ระเบียบ กฎหมาย
และข้อบังคับที่ไม่
ชัดเจนทาให้เกิดความ
เสียหายต่องาน

- จัดหาบุคลากรให้
เพียงพอกับปริมาณ
งานและจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความชานาญ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อานวยการกอง
การศึกษา
- นักวิชาการศึกษา

๑๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ความเสี่ยง
ตามแผนการดาเนินการหรือ
(๔)
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(๓)
๕. งาน ส่ ง เ สริ ม ประ เพ ณี -การส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณี ศิลปะและ
กิจกรรม
วัฒนธรรม ของไทย
- ดาเนินงานด้านการส่งเสริม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ของไทย
- ส่งเสริม และสนับสนุน ตาม
ประเพณี ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่

การควบคุมที่มีอยู่
(๕)

การประเมินผล
การควบคุม
(๖)

-ประสิทธิภาพงาน - ติดตามประเมินผล
-การจัดเก็บเอกสาร อย่างต่อเนื่อง
- การเข้ า มามี ส่ ว น
ร่วมของประชาชนใน
พื้นที่

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๗)

- บุคลากรไม่เพียงพอ
และขาดความรู้ในด้าน
ระเบี ย บ กฎหมาย /
ข้อบังคับ
-ระเบียบ กฎหมาย
และข้อบังคับที่ไม่
ชัดเจนทาให้เกิดความ
เสียหายต่องาน

การปรับปรุง
การควบคุม
(๘)

- จัดหาบุคลากรให้
เพียงพอกับปริมาณงาน
และจัดส่งเจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความ
ชานาญ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๙)

งานการศึกษา

