รายงานการติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 ประจาปีงบประมาณ 2563

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ที่ 1144/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------------------------อาศัย อานาจตามพระราชบั ญ ญัติ วินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญ ญัติ ใ ห้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบั ติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิผล ดาเนินการด้ว ยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอง ดังต่อไปนี้
1. นายกิตติชัย วิชาเรือง
ปลัด อบต.นาทอง
ประธานกรรมการ
2. นายบาเพ็ญ ปัญญา
รองปลัด อบต.นาทอง
กรรมการ
3. นายนันทเดช นันสถิตย์
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
4. นางภิญญารัตน์ ชื่นชม
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. นายกีรติ เพ็ชรกอง
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. นายฉัตรภัทร ศิริบุญนาม
ผู้อานวยการกองศึกษา
กรรมการ
7. นายศิวพล แสนสีลา
ผู้อานวยการกองสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
8. นางวรัชยา โสภากาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
กรรมการ/เลขานุการ

9. นางสาวพรทิพย์ ไชยพัฒน์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่
- อานวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- กาหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบล
- รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์บริหารส่วน
ตาบล
- ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
- จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)
ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอาเภอนาทวี ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้
/1….

-21. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) เป็น
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การ
ควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาของรัฐ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เป็นแบบรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) เป็น
แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ
4. ให้เลขานุการคณะกรรมาการฯ ติดตามเร่งรัด สานัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกาหนดโดยเคร่งครัด
กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทราบโดยด่วน
5. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดาเนินประสานการดาเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สานัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายอรุณ สีพจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ที่ 1145/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสานักปลัด อบต.นาทอง
ประจาปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------อาศัย อานาจตามพระราชบั ญ ญัติ วินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญ ญัติ ใ ห้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบั ติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนดรายงานผู้กากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิผล ดาเนินการด้ว ยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สานัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) นายนันทเดช นันสถิตย์
หัวหน้าสานักปลัด
ประธานกรรมการ
(2) นางสาววราภรณ์ คามะนา
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
(3) นางสาวจิดาภา อาระหัง
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
(4) นางสาวสุพัรา บุญญาธิกุล
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมิน ผลระบบการ
ควบคุมภายในของสานักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้ หัวหน้าสานักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล และให้ดาเนินการติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายอรุณ สีพจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ที่ 1146 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง อบต.นาทอง
ประจาปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------อาศัย อานาจตามพระราชบั ญ ญัติ วินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญ ญัติ ใ ห้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบั ติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนดรายงานผู้กากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิผล ดาเนินการด้ว ยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง ดังต่อไปนี้
(1) นางภิญญารัตน์ ชื่นชม
ผู้อานวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ
(2) นางงสาวจันทร์เพ็ญ สุจจริต
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
กรรมการ
(3) นางจันทะยา แสงแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
กรรมการ
(4) นายนาธาน สาระโว
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมิน ผลระบบการ
ควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ ผู้อานวยการกองคลัง ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล และให้ดาเนินการติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายอรุณ สีพจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ที่ 1147 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง อบต.นาทอง
ประจาปีงบประมาณ 2563
-------------------------------------------อาศัย อานาจตามพระราชบั ญ ญัติ วินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญ ญัติ ใ ห้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบั ติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนดรายงานผู้กากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิผล ดาเนินการด้ว ยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลดังต่อไปนี้
(1) นายกีรติ เพ็ชรกอง
(2) นายณัฐพงศ์ สีเศษนาม

ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ประธานกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมิน ผลระบบการ
ควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ ผู้อานวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล และให้ดาเนินการติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายอรุณ สีพจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ที่ 1148 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษาฯ อบต.นาทอง
ประจาปีงบประมาณ 2563
-------------------------------------------อาศัย อานาจตามพระราชบั ญ ญัติ วินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญ ญัติ ใ ห้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบั ติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนดรายงานผู้กากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิผล ดาเนินการด้ว ยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกอง
การศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) นายฉัตรภัทร ศิริบุญนาม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
ประธานกรรมการ
(2) นางพิกุล สิงวิสุทธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
กรรมการ
(3) นางสมหมาย ศรีไชตุง
ครูผู้ดูแลเด็ก
กรรมการ
(4) นางจาปี จันทะกา
ครูผู้ดูแลเด็ก
กรรมการ
(6) นางสุพาณี จันทราชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
กรรมการ
(7) นางศศิธร ฤทธาพรม
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ
(8) นางสาวณัฐรัตน์ สิงห์ทรงพล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุ มภายในของกองการศึก ษาฯ แล้ ว จัด ส่ ง รายงานให้ ผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษาฯ ทราบ เพื่ อ รายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล และให้ดาเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ พ.ศ. 2563
(นายอรุณ สีพจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ที่ 1149/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสวัสดิ์การฯ อบต.นาทอง
ประจาปีงบประมาณ 2563
-------------------------------------------อาศัย อานาจตามพระราชบั ญ ญัติ วินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญ ญัติ ใ ห้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบั ติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนดรายงานผู้กากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้มีก ารนาไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิผล ดาเนินการด้ว ยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกอง
สวัสดิ์การฯ องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง ดังต่อไปนี้
(1) นายศิวพล แสนสีลา
ผู้อานวยการกองสวัสดิ์การฯ
ประธานกรรมการ
(2) นางมิ่งพร หล่อเงิน
นักพัฒนาชุมชน
กรรมการ/เลขานุการ
(3) นางสาวสุภาพร สงวนกลิ่น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมิน ผลระบบการ
ควบคุม ภายในของกองสวั ส ดิ์ก ารฯ แล้ ว จัด ส่ งรายงานให้ ผู้ อานวยการกองสวั ส ดิ์ ก ารฯ ทราบ เพื่อ รายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล และให้ดาเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ พ.ศ. 2563

(นายอรุณ สีพจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ที่ 1151 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุข อบต.นาทอง
ประจาปีงบประมาณ 2563
-------------------------------------------อาศัย อานาจตามพระราชบั ญ ญัติ วินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญ ญัติ ใ ห้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบั ติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนดรายงานผู้กากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิผล ดาเนินการด้ว ยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่ งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกอง
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง ดังต่อไปนี้
(1) นายบาเพ็ญ ปัญญา

รองปลัด อบต.นาทอง รักษาราชการ ประธานกรรมการ

(2) นางสาวจิดาภา อาระหัง

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมิน ผลระบบการ
ควบคุ ม ภายในของกองสาธารณสุ ข แล้ ว จั ด ส่ ง รายงานให้ ผู้ อ านวยการสาธารณสุ ข ทราบ เพื่ อ รายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล และให้ดาเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายอรุณ สีพจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ที่ 1150 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองส่งเสริมการเกษตร อบต.นาทอง
ประจาปีงบประมาณ 2563
-------------------------------------------อาศัย อานาจตามพระราชบั ญ ญัติ วินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญ ญัติ ใ ห้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบั ติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนดรายงานผู้กากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิผล ดาเนินการด้ว ยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่ งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกอง
การเกษตร องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง ดังต่อไปนี้
(1) นางภิญญารัตน์ ชื่นชม

รองปลัด อบต.นาทอง รักษาราชการ ประธานกรรมการ

(2) นางอุไร รัตวัตร์

นักวิชาการเกษตร

กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมิน ผลระบบการ
ควบคุ ม ภายในของกองการเกษตร แล้ ว จั ด ส่ ง รายงานให้ ผู้ อ านวยการกองการเกษตร ทราบ เพื่ อ รายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล และให้ดาเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายอรุณ สีพจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ที่ มค ๗๗๕๐๑/วันที่
เรื่อง การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
..............................................................................................................................................................................................................

เรียน หัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้ านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ตามหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่
กระทรวงการคลังกาหนดและให้ รายงานผู้กากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 256๑
ไว้แล้วนั้น
สาหรับงวดปีงบประมาณ 2562 จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทาไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้สานัก/กอง ดาเนินการดังนี้
1. ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานภายในสานัก/กอง ให้ชัดเจน
2. ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของสานัก/กอง
และระดับองค์กร
3. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
4. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็น แบบรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ภายในวันที่ ธันวาคม 2562 สาหรับองค์กร
ให้รายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ กรมบัญชีกลาง กาหนด
ได้แก่ แบบ ปค.1, ปค.4, ปค.5 แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทอง และรายงาน ปค.1 ให้ผู้กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัด
..........................................................................
(ลงชื่อ)
(นายนันทเดช นันสถิตย์)
หัวหน้าสานักปลัด

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
..........................................................................
(ลงชื่อ)
(นายกิตติชัย วิชาเรือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง

ความเห็นของนายก อบต.
..............................................................................
(ลงชื่อ)
(นายอรุณ สีพจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง

แบบ ปค.4
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สานักปลัด
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
1. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การ
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัย
ธรรมชาติ)
- สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ วัสดุอุปกรณ์
ที่จาเป็นในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ
ประชาชน
- สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การ เกิด
ภัยธรรมชาติต่างๆ มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น
2.กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
(การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาทอง)
- สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทา แผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนทราบทุกช่องทาง
- สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ประชาชน
ให้ความสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีการแบ่งคาสั่งใน
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ของสานักงานปลัดในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ชัดเจนและศึกษากฎหมาย
ระเบียบ และ ข้อบังคับ อย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน
ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง ระเบียบกฎเกณฑ์
แนวทางปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการ รวบรวมการ
วิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่ อยู่ให้หมดไป
3. กิจกรรมการควบคุม การกาหนดนโยบายให้มีการ
ควบคุม ทรัพยากรบุคคลและการมอบหมายให้มี
หน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบติดตาม นโยบายให้
เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ พร้อมทั้งการอบรมจริยธรรม
และการปลูก จิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสม่าเสมอ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการ บริการประชาชน และการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
อย่างเป็น ระบบและครบถ้วนรวมถึงการอบรมการใช้
สื่อต่างๆ
5. การติดตามและประเมินผล การสอบทานการ
ปฏิบัติหน้าที่ การสุ่ม ตรวจ และการรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาทุกระยะเพื่อการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข ปรับปรุงความบกพร่องอย่าง
สม่าเสมอ

4. กิจกรรมการควบคุม
4.1 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย –
การดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ ภัย/ภัย
ธรรมชาติ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น ในการ
ปฏิบัติงานด้านงานป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย
4.2 กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
– การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหาร
ส่วนตาบลนาทอง ประชาสัมพันธ์ การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นทั้ง
ระดับหมู่บ้านและระดับตาบล
5. สารสนเทศและการสื่อสาร
5.1 นาระบบอินเตอร์มาช่วยในการบริหารและ
ปฏิบัติ ราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ
หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการได้ทันที
5.2 การประสานงานภายในและภายนอกของ
สานักงานปลัด เช่น กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กองส่งเสริม การเกษตร และ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม มีการแบ่งคาสั่งในการ
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ของกองคลังในการปฏิบัติ
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
หน้าที่ อย่างชัดเจนและศึกษากฎหมาย ระเบียบ
1.1 กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เป็น ปัจจุบัน
1.1.1 มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดเก็บภาษี 1) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ 2. การประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน
ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง ระเบียบกฎเกณฑ์
เจ้าหน้าทีเ่ พียงพอทาให้สามารถทางานได้ทันทุก
ช่องทาง 2) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ แนวทาง ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวบรวมการ
วิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่อยู่ให้หมดไป
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
3. กิจกรรมการควบคุม บุคลากรและเจ้าหน้าที่เพิ่ม
สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ เจ้าหน้าที่มี
ความละเอียดในการจัดทาเอกสาร โดยให้ ปฏิบัติตาม
ความรู้ความสามารถเพียงพอ
ระเบียบ หนังสือสั่งการ อย่าง เคร่งครัด
1.2. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ครบทุกชิองทาง

กองคลัง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

กองช่าง
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในดังนี้
๑.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยง
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
๑) บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดเทคนิคความรู้
ด้านวิศกรรมชั้นสูง ซึ่งบางโครงการเป็นโครงการที่
ต้องใช้เทคนิคชั้นสูง จึงเป็นความเสี่ยงของกิจกรรม
ด้านงานก่อสร้าง
๒) บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
เนื่องจากมีผู้ช่วยนายช่างโยธาเพียงคนเดียว แต่
ภารกิจงานมีมาก ทาให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานลดลง
๑.๒ กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยง
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
๑) อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ขาดความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง เป็นความความ
เสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในงาน
โครงการที่ต้องใช้เทคนิคงานที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีเพียงคนเดียวทาให้ไม่
สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
๒.๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นความ
เสี่ยงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง จัดส่งเจ้าหน้าที่
เพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง แบ่ง
โครงสร้างการปฏิบัติงานออกเป็น ๔ งาน
ประกอบด้วย
๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานประสานสาธารณูปโภค
๔. งานผังเมือง
จากการวิเคราะห์และประเมินผลตาม
องค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๒ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ กิจกรรม คือ
๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

ความสามารถในด้านเทคนิคชั้นสูง รวมถึง
ผู้อานวยการกองช่างเข้าร่วมควบคุมงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

๓.๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า จัดสรร
งบประมาณเพื่อทาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัยและมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น รวมถึง
ประสานงานสานักปลัดเพื่อจัดลาดับความสาคัญใน
การใช้รถบรรทุกน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีการนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต แอพพิเคชั่น โทรศัพท์ มาช่วยใน
การสารวจออกแบบ รวมถึงใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
โทรสาร เพื่อใช้ในการสืบค้น ติดต่อประสานงาน
ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ
๕. กิจกรรมการติดตามผล
๑. มีการติดตาม กากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
๒. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ดาเนินงานและมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่าเสมอ
๓. มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกัน
ผลการประเมิน
กองการศึกษา ได้แบ่งโครงสร้างงานและการ
กองการศึกษา
ปฏิบัติงานออกเป็น 4 งานคือ
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม
งานส่งเสริมการศึกษา งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี
กิจกรรมกองการศึกษา มีความเสี่ยงที่เกิดจาก
และ วัฒนธรรม และงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
สภาพแวดล้อมภายใน 4 กิจกรรม คือ
จากการ วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
๑.๑ กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ (๑) บุคลากรที่
มาตรฐานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบ
เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ ด้านกิจกรรม

นันทนาการและกีฬาโดยตรง (๒) ด้านสถานที่มีการ
ปรับปรุงเพียงบางส่วน ทาให้ เกิดการคับแคบและไม่
สามารถเอื้ออานวยความ สะดวกได้
๑.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อม
ภายใน ดังนี้ - งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
เนื่องจากขาด แคลนบุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับ
มอบหมายงาน ด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่
ทาให้ปริมาณงาน มาก - เป็นการท างานร่วมมือกับ
ประชาชนในพื้นที่ทาให้มีการผิดพลาดในการ
ประสานงาน การควบคุม ด้านเวลามีการคลาดเคลื่อน
1.3 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมงานด้านการเงินและการพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ความ
ชานาญในการปฏิบัติงานการเงินและด้านการพัสดุ –
กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา และยังไม่รับการฝึกอบรมเรื่องการจัดทา
แผนพัฒนาโดยตรง
1.4 กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา
-ระดับปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนักงานจ้าง
ยังขาดประสบการณ์ อาจส่งผลต่อความรู้ความ เข้าใจ
ต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคมและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของ เด็ก
- ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามภายในบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ให้พร้อมใช้
งานสาหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้
เด็กได้อย่างปลอดภัย และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็ก
เล่นอันเนื่องมาจากงบประมาณและความพร้อมด้าน
อื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก
๒. การประเมินความเสี่ยง
1.กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้ (๑) บุคลากร
ที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ ด้านกิจกรรม
นันทนาการและกีฬาโดยตรง (๒) ด้านสถานที่มีการ
ปรับปรุงเพียงบางส่วน ทาให้ เกิดการคับแคบและไม่

คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ พบจุดอ่อน
ในภารกิจงานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คือ กิจกรรมด้านงานส่งเสริม การศึกษา
และกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของ การควบคุม ซึ่งต้องนาไปจัดทาแผนการปรับปรุง
การ ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป

ผลการประเมิน
การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม และ เพียงพอ
โดยผู้อานวยการกอง การศึกษา ทาหน้าที่ตรวจสอบ
กากับดูแล และช่วยงาน โดยผลการปรับปรุงควบคุม
อยู่ใน ระดับที่น่าพอใจ คือ การส่งเสริมผู้ดูแลเด็กเข้า
รับ การฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อน
า ความรู้มาพัฒนาเด็กเล็กในตาบล รวมถึงมีการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป การควบคุมที่มีอยู่ของกอง
การศึกษา เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร และมี คาสั่ง
แบ่งงานที่ชัดเจน แต่ผลการประเมินและ การควบคุม
ที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควร
มีการติดตาม ตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่องต่อไป

สามารถเอื้ออานวยความสะดวกได้
๒. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน
เนื่องจาก บุคลากรในกองการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอ
ต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งได้รับงานจากส่วนอื่น
ซึ่งอาจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล้าช้า
๓.กิจกรรมการควบคุม
1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และ
ประสบการณ์ ในการทางาน
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับพัฒนาการด้านสนาม
เด็กเล่นด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ดาเนินการโดยออกคาสั่งมอบหมายงานที่
ชัดเจนคลอบคลุม งานพัสดุ การเงินและบัญชีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมี การจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง มีกากับดูแล
การปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ
และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
ผลการประเมิน
พบว่ากองสวัสดิการสังคม มีภารกิจตามโครงสร้าง
กองสวัสดิการสังคม
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 กิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ (การจ่าย การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
เบี้ยยังชีพ)
ภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมิน พบว่า มี 1
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน การจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด กิจกรรม คือ กิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ (การจ่าย
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง เบี้ยยังชีพ)
มีจุดอ่อนและความเสี่ยง ซึ่งได้ดาเนินการ
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.4 มี
2) การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมที่เพียงพอโดยการดาเนินการคือ
2.1. กิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ (การจ่าย
- ตรวจสอบจากงานทะเบียนอาเภอกรณีการ
เบี้ยยังชีพ)
เสียชีวิต หรือ ย้ายที่อยู่
ความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่ขาดการ
- ตรวจสอบจากผู้นาท้องถิ่น กรณีการเสียชีวิต
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ เช่นการเสียชีวิต
หรือ ย้ายที่อยู่
การย้ายภูมิลาเนา
3) กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ (การจ่ายเบี้ย
ยังชีพ)
มีการกาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- ตรวจสอบจากงานทะเบียนอาเภอกรณีการ
เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่

- ตรวจสอบจากผู้นาท้องถิ่น กรณีการเสียชีวิต
หรือ ย้ายที่อยู่
4) สารสนเทศและการสื่อสาร
- ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ในเบื้องต้น
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ปัญหา
5) การติดตามประเมินผล
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ (การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)
พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว คือ
- ตรวจสอบจากงานทะเบียนอาเภอกรณีการ
เสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่
- ตรวจสอบจากผู้นาท้องถิ่น กรณีการเสียชีวิต
หรือ ย้ายที่อยู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู้ บ ริ ห ารได้ ส ร้ า งบรรยากาศของการควบคุ ม
เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้
ความส าคั ญ กั บ ความซื่ อ สั ต ย์ จริ ย ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกาหนดแนวทาง
ที่ ชั ด เจนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ งและไม่ ถู ก ต้ อ ง
รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า ง บุ ค ลากรเข้ า ใจ
ขอบเขตอานาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. การประเมินความเสี่ยง
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ ชัดเจน
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการที่จะทางานให้สาเร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม
ทั้งปั จ จั ย ภายในและภายนอกที่อาจมีผ ลกระทบต่อ
การบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มี
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและจั ด การกั บ ความเสี่ ย ง
อย่างเหมาะสม
๓. กิจกรรมการควบคุม
มี ก ารก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านที่ ท าให้ มั่ น ใจว่ า เมื่ อ
นาไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสาเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมที่กาหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้
ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงาน เห็ น ความเสี่ ย งที่อาจเกิดขึ้น ในการ
ปฏิบั ติงานเพื่อให้ เกิดความระมัดระวังและสามารถ

สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ขององค์ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลนาทองในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทา
ให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล

กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อ ม มี การประเมิ น
ความเสี่ ยงและจั ดการกับ ความเสี่ ยงต่า ง ๆ มี การ
กาหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจาก
เครื่องมือที่นามาใช้
ในภาพรวมกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
กิจ กรรมการควบคุ มยั ง มี จุ ด อ่ อน ซึ่ ง จะดาเนิ น การ
ปรับปรุงการควบคุมในการปฏิบัติต่อไป

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีความเหมาะสม
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง มีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้งานครอบคลุมระหว่างส่ว น

ปฏิบัติงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
นาระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร ทั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสาร มา
ใช้ในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
มีการติดตามผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกาหนดวิธีการ
ปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
ได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการ
ให้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

ราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง มีระบบติดตามและ
ประเมินผลที่มีความเหมาะสม แต่ไม่มีการติดตามและ
รายงานผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง และรายงานเมื่อสิ้นปี

กองส่งเสริมการเกษตร
1.กิจกรรมการควบคุม
-หน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับ
การวางแผน
ระบบงาน แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผล
งาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีกิจกรรมควบคุม ดังนี้
1)งานวิชาการและส่งเสริมการเกษตร
2)งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
3)งานแหล่งน้าทางการเกษตร
4)งานส่งเสริมปศุสัตว์
5)งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
6)งานข้อมูลวิชาการ
7)งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2.สารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 นาระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด
2.2 การประสานงานภายในและภายนอกของกอง
1) การติดต่อประสานงานภายในองค์กร สามารถ
ติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี
2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอก ก็
สามารถประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกได้เป็น
อย่างดี อาทิ การติดต่อประสานงานกับสานักงานปศุ

. สภาพแวดล้อมการควบคุม
- มีการแบ่งคาสั่งในการปฏิบตั ิงานของ เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและ ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ อย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง
- มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง
ระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทาง ปฏิบตั ิงานให้ชัดเจน และการ
รวบรวมการ วิเคราะห์ข้อมูลในความเสีย่ งที่อยู่ให้หมดไป
3. กิจกรรมการควบคุม
- การกาหนดนโยบายให้มีการควบคุมทรัพยากร บุคคลและ
การมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือ บุคคลรับผิดชอบติดตาม
นโยบาย ให้ เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติ อยู่เสมอ พร้อมทั้งการ อบรมจริยธรรมและ
การปลูกจิตสานึกในการ ปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ อย่างสม่าเสมอ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
- ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริการ ประชาชน
และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบและ ครบถ้วนรวมถึงการอบรมการใช้สื่อต่างๆ
5. การติดตามประเมินผล
- การสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การสุ่มตรวจ
และการรายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา ทุกระยะเพื่อการ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง ความ
บกพร่องอย่างสม่าเสมอ

สัตว์อาเภอ , อพปม.,รพ.สต. บ้านแบก
2.3 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร
สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้การ ปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. วิธีการติดตามประเมินผล

3.1 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามผลการดาเนินงานการใช้จ่าย งบประมาณ
3.3 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน โดยการ
เปรียบเทียบกับงานที่ได้ปฏิบัติ
3.4 ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบงานสาร

บรรณ
สรุปผลการประเมิน
- สานักปลัด ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มี
การควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร
- กองคลัง มีการติดตามประเมินการควบคุมภายในแบบติดตาม ปค.4 กิจกรรมด้านการสังคม
สงเคราะห์ (การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) มีการปรับปรุงกระบวนควบคุมที่เพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
- กองช่าง เมื่อได้พิจารณาทุกองค์ประกอบรวมกันแล้วภายในหน่วยงานกองช่างได้ปฏิบัติตามแผนการ
ควบคุมภายใน สามารถลดความเสี่ยงได้แต่มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมคือเรื่องจัดสรรตาแหน่ง
เพื่อให้มีบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานก่อสร้างและกิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- กองการศึกษา มีการติดตามประเมินการควบคุมภายในแบบติดตาม ปค.4 กิจกรรมด้านการสังคม
สงเคราะห์ (การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) มีการปรับปรุงกระบวนควบคุมที่เพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
- กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม มีการติดตามประเมินการควบคุมภายในแบบติดตาม ปค.
4 กิจกรรมด้านการสังคมสงเคราะห์ (การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) มีการปรับปรุงกระบวนควบคุมที่
เพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามประเมินการควบคุมภายในแบบติดตาม ปค.4
กิจกรรมด้านการสังคมสงเคราะห์ (การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) มีการปรับปรุงกระบวนควบคุมที่เพียงพอ
เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
- กองส่งเสริมการเกษตร มีการติดตามประเมินการควบคุมภายในแบบติดตาม ปค.4 กิจกรรมด้าน
การสังคมสงเคราะห์ (การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) มีการปรับปรุงกระบวนควบคุมที่เพียงพอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
ผู้รายงาน
(นายอรุณ สีพจน์

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

แบบ ปค. 5
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอืน่
ๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๑.กิจกรรม
- ด้านนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีจานวนแผนงาน/กิจ
กรรมสอดคล้องกับงบประ
มาณของ อบต.
2. กิจกรรม
- ด้านการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ มี บุ ค ลากรเพี ย งพอกั บ
ปริมาณงานของหน่วยงาน

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

แผนงาน/โครงการ/
กิ จ ก ร ร ม มี อ ยู่ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
งบประมาณเพียงพอ

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

แผนงาน/โครง
การ/กิจกรรมมี
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีงบประ
มาณเพียงพอ

.
จานวนบุคลากรการบรรจุ จ านวนบุ ค ลากรการ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น ไปตามแผน บรรจุแต่งตั้งเป็นไปตาม
อัตรากาลัง 3 ปี
แผนอัตรากาลัง 3 ปี

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีงบประ
มาณเพียงพอ

สานักปลัด

แบบ ปค. 5
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอืน่
ๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
3. กิจกรรม
- การจั ด ท าประชาคม เพื่ อ ให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิ ด
ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

๑. ประชาชนให้ ค วาม
สนใจ ในกา ร ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมหมู่ บ้ า นเพื่ อ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มี ก า ร เ ส น อ แ น ะ
โครงการ/กิ จ กรรม ที่
ต้ อ งการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
ในชุมชน

1. มีการประชา
สั ม พั น ธ์ ส่ ง ห นั ง สื อ
ราชการให้ประชาชนทราบ
และ เข้ าร่ วมกิจ กรรมทุ ก
ครั้ง

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

แจ้งชาวบ้านให้ทราบถึง ประชาชนเข้ า ใจและเห็ น
ผลเสี ยของการไม่เสนอ ผลดี ข องการร่ ว มประชุ ม
โครงการ/
ประชาคม
กิจกรรม
มี บั น ทึ ก รายงานการ
ประชุ ม ที่ ร ะบุ ร ายชื่ อ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม แต่ ล ะ
หมู่บ้าน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลง
พื้ น ที่ ใ ห้ ป ระชาชนตระหนั ก เห็ น
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม
จัดทา

สานักปลัด

แบบ ปค. 5
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอืน่
ความเสี่ยง
ๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๔. กิจกรรม
กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกัน 1. มีเจ้าพนักงาน
และบรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทาเทา
สาธารณภัยที่
วัตถุประสงค์
ปฏิบัติงานโดยตรง
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานป้ อ งกั น และ 2 . ค รุ ภั ณ ฑ์ ย า น
บรรเทาสารณภัย เป็น ไปด้ วยความ พาหนะวั ส ดุ อุ ป กร ณ์
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการ เครื่อ งใช้ ใ นงานป้ องกั น
ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนในเขต และ บรรเทาสาธารณ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ภั ย มี เ พี ย งพอต่ อ การใช้
งาน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

1. มีการจัดทาคาสั่งแบ่ง
งาน มอบหมายหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน
2. มีการออกคาสั่งจัดชุด
ปฏิบัติการเวร เตรียม
ความพร้อมเผชิญเหตุสา
ธารณภัย ตลอด 24
ชั่วโมง
3. มีการจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อฝึกอบรมและ
ทบทวนศักยภาพ อฟพร.

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยูส่ ามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ควบคุม

1. จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่า
บารุง รักษาและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ

สานักปลัด

แบบ ปค. 5
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอืน่
ๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

๕. กิจกรรม
- กิ จ กรรมป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย

๑. มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
๒. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร แ จ้ ง
เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

.ส่งเสริมกิจกรรม
๑ .มี ก า ร ค ว บ คุ ม แ ต่
เด็กและเยาวชน ด้านกีฬา อย่างทั่วถึง
อย่างต่อเนื่อง
๒. ตรวจหาสารเสพติดใน
กลุ่มเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
๒. ประชาชนไม่ให้ ความ
ร่วมมือในการ
แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส ผู้ ค้ า ผู้ เ ส พ

๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยา
เสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุก
เพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด
๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดใน
โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อ
สร้ า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ยา
เสพติด

สานักปลัด

แบบ ปค. 5
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอืน่
ๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
5. กิจกรรม
- งานสารบรรณ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร ค ว บ คุ ม
- เพื่ อ ให้ ง านสารบรรณ เกิ ด
ความเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-มี ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบโดยหั ว หน้ า
ส านั ก งานปลั ด ในการ
ก า กั บ ดู แ ล อ ย่ า ง
สม่าเสมอ

- แจ้งในที่ประชุมผู้บริหาร
พนัก งาน เกี่ ยวกับ การลง
เลขหนังสือรับ-ส่งประกาศ
คาสั่งต่างๆ ให้ธุรการกลาง
เป็ น ผู้ อ อกเลขส่ ง พร้ อ ม
เจ้าของเรื่องนาเอกสารให้
ธุรการกลางจัดเก็บไว้

- มี ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบโดยหั ว หน้ า
ส านั ก งานปลั ด ในการ
กากับดูแลอย่างสม่า
เสมอ

-มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
โดยหัวหน้าสานักงานปลัดใน
ก า ร ก า กั บ ดู แ ล อ ย่ า ง
สม่าเสมอ

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ น า ห นั ง สื อ จ า ก
ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่
ส่วนกลางโดยระบบอิเลคทรอนิกส์

สานักปลัด

แบบ ปค. ๑
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
เรียน นายอาเภอเชียงยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง กาหนดซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ผ ล ประสิ ทธิภ าพ ด้านการรายงานที่
เกี่ย วกับ การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลนาทองเห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่ ว ยงานมีความเพีย งพอ ปฏิบั ติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกากับดูแล
ของ นายอาเภอเชียงยืน

(นายอรุณ สีพจน์)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แบบ ปค. ๑
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
เรียน ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่ว นตาบลนาทอง กาหนดซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มี ประสิ ทธิผ ล ประสิ ทธิภ าพ ด้านการรายงานที่
เกี่ย วกับ การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลนาทองเห็นว่า การควบคุ มภายในของ
หน่ ว ยงานมีความเพีย งพอ ปฏิบั ติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกากับดูแล
ของ นายอาเภอเชียงยืน

(นายอรุณ สีพจน์)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

