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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม มีการจัดโครงสร้าง
องค์กร สายการบังคับบัญชา และจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน การดาเนินงานมีการ
กาหนดเป้าหมาย มีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถ มีการควบคุม กากับ ติดตาม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่ผบู้ ริหาร
ให้ความสาคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความสื่อสัตย์ สุจริต
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการยอมรับในความรู้ ทักษะ
ความสามารถของบุคลากร ปรัชญาและรูปแบบการทางานของ
ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดารงไว้ซึ่ง
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม ได้ทาการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน โดยประเมินจากภารกิจงานประจา และ
โครงการต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม จานวน
17 กิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมงานบริหารทั่วไป
2.กิจกรรมงานนโยบายและแผน
3.กิจกรรมงานกฎหมายและคดี
4.กิจกรรมงานกิจการสภา
5.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม
7.กิจกรรมงานการเงิน
8. กิจกรรมงานบัญชี
9. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
10. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
11. กิจกรรมงานก่อสร้าง
12. กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร
13. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค
14. กิจกรรมงานผังเมือง
15.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา
16. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17.กิจกรรมงานกิจการโรงเรียน

สภาพแวดล้อมการควบคุมของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลพระงาม ในภาพรวมมีความเหมาะสม ผู้บริหารได้นาแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนางานให้
มีมาตรฐาน เน้นการให้บริการ มีการกาหนดแนวทาง กาหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดในการปฏิบตั ิงานและมอบหมายหน้าที่การ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีความ
เสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีและการมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานตามความสามารถของบุคลากรที่จะต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพื่อให้ทันกับความเปลีย่ นแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งรัดการ
ดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ทันตามกาหนดเวลา แต่บาง
กิจกรรมยังมีจุดอ่อน ยังต้องมีการวางแผนการควบคุมต่อไป

2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
พระงามที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทางานให้สาเร็จด้วยงบประมาณ

1.กิจกรรมการจัดประชาคม ของสานักปลัด เนื่องจาก
แผนพัฒนายังไม่แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ประชาชนไม่ให้
ความสาคัญในการเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
2.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
สานักปลัด เนื่องจาก ตาบลพระงามเป็นพื้นที่ราบลุ่มและอยู่ตดิ
แม่น้าเจ้าพระยาง่ายต่อการเกิดอุทกภัย
3.กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ของสานักปลัด เนื่องจาก ผู้ติดยาเสพติดมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบาบัดแล้วบางส่วนยังไม่มีงานทา จึง
หันมาเสพและค้ายาอีก
4.กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดต่อ ของสานักปลัด เนื่องจาก โรคติดต่อแพร่ระบาดในทุก
พื้นที่ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (เชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N1 ) โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่แพร่
ระบาดตามฤดูกาล
5. กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี ของกองคลัง
เนื่องจาก พบว่าในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการตาแหน่ง เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีโดยตรง จึงต้องมีการมอบหมายงาน
ให้เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ ปฏิบัติงานในตาแหน่งของเจ้า
พนักงานการเงินฯ อีกหนึ่งตาแหน่ง ทาให้มีปริมาณงานมาก
เกินไป ซึ่งบางครั้ง มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
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และทรัพยากรที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วน
6. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ของ
ตาบลพระงาม มีการระบุความเสีย่ งทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย กองคลัง เนื่องจาก การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมาก อาจเป็นสาเหตุให้
บริหารส่วนตาบลพระงาม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหาร เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ความเสีย่ งที่เหมาะสม
7. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ของกองคลัง
เนื่องจาก พบว่า มีลูกหนี้ภาษีค้างชาระซึ่งเจ้าหน้าทีไ่ ด้ทาหนังสือ
3. กิจกรรมการควบคุม
เร่งรัดการชาระภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชาระภาษี และเจ้า
มีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานที่ทาให้มั่นใจว่าเมื่อนาไป
พนักงานจัดเก็บรายได้ ต้องปฏิบัตงิ านในตาแหน่งของเจ้า
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสาเร็จตามทีฝ่ า่ ยบริหารกาหนดไว้ กิจกรรมเพื่อ พนักงานการเงินและบัญชีอีกหนึ่งตาแหน่ง ทาให้มีปริมาณงาน
การควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบตั ิงานเห็นความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นในการ
มากเกินไป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้
ปฏิบัติงาน
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
8.กิจกรรมด้านการออกแบบและการควบคุมการ
สร ก่อสร้างกองช่าง เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่ออกมาใหม่
4 สารสนเทศและการสื่อสาร
เต เพิ่มเติม บุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอ
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การ
9.กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง
รายงานทางการเงินและการดาเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและ เนื่องจาก ขาดบุคลากรด้านไฟฟ้าโดยตรง อุปกรณ์ซ่อมแซม
ระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดาเนินกิจกรรมขององค์กร
ไฟฟ้าไม่เพียงพอ
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไป
10 กิจกรรมการบริหารงานการศึกษา
ยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูล
กองการศึกษาฯ เนื่องจากการบริหารโครงการด้านการศึกษา
สารสนเทศปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ การ
และประสิทธิผลและให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและ บริหารโครงการด้านการศึกษา เกิดความผิดพลาดในการอ้าง
ภายนอกองค์กร ที่มีผลทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระเ ข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตาม
โครงการ
5. การติดตามประเมินผล
11. กิจกรรมการทาแผนการศึกษา กองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม มีการติดตาม
เนื่องจาก การจัดทาแผนการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษาไม่
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
โดยกาหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
พระงาม
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
12.กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ปฏิบัติตามปกติของผู้ควบคุมงานและผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การศึกษาฯ เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
มีการประเมินผลแบบรายงานเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือ
เล็กไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ข้อบกพร่องควรกาหนดวิธีปฏิบัตเิ พื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขาดความชานาญและความ
จากการตรวจสอบและการสอบทานได้รบั การพิจารณาสนองตอบ
เข้าใจในการดาเนินกิจกรรม
และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการประเมินโดยรวม
องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม มีโครงสร้างการควบคุมครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุม
ภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มีการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติ
ตามอย่างต่อเนื่องภายใต้การกากับดูแลของนายอาเภอพรหมบุรี

ชื่อผู้รายงาน..............................................................
(นายภูวเดช มังสาทอง)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม
วันที่
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561.....

