
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม ผลการประเมนิ
  ๑.๑  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร - ส านักปลัด มีการก าหนดนโยบายทีช่ัดเจน ตามวิสัยทัศน์  

  และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก "เก่งการ
  ศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพืน้ฐานครบถ้วน ทุกภาค
  ส่วนร่วมพัฒนา ปัญหายาเสพติดหมดไป"
- มีแผนพัฒนา ๔ ปี และแผนยุทธศาตร์
- มีการก าหนดหน้าที ่มอบอ านาจ แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร 
  และติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทีก่ าหนด

  ๑.๒  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม - การประชุมประจ าเดือน และมีการส่ือสารให้ทุกคนในส านักได้ 
  ทราบโดยทัว่กัน
- มีการก าหนด นโยบาย และวิธีปฏิบัติ ระเบียบเพือ่ให้ทุกคน 
  ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียน

  ๑.๓  ความรู้ ทักษะ และความสามารถของ - ในด้านความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากร มีการ 
        บุคลากร   ก าหนดบทบาทหน้าทีใ่นแต่ละต าแหน่ง โดยการประเมิน

- มีการพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการฝึกอบรมและความ 
  ต้องการขององค์กร อย่างไรก็ตามมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
  บุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญและเคร่ืองมือ 
  อุปกรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพ

  ๑.๔  โครงสร้างองค์กร - มีหนังสือแจ้งให้ทราบทุกกลุ่มงาน และมีโครงสร้างองค์กร 
  ติดภายในองค์กร

  ๑.๕  การมอบหมายอ านาจและหน้าทีค่วามรับ - มีค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายบทบาท อ านาจหน้าทีเ่ป็นลาย 
        ผิดชอบ   ลักษณ์อักษร

- มีการติดตามและประเมินผลของส่วนงาน
  ๑.๖  นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร - ปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมส่งเสริมการปกครอง

- มีการก าหนดคุณสมบัติประจ าต าแหน่งของแต่ละบุคคล
  ๑.๗  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน - มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงใน 

  หน่วยงาน ด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง
  ทัว่ทัง้องค์กร
- มีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ควบคุม ก ากับ ติดตามการท างาน
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ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก
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ขอ้สรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสม มีกฏ  
ระเบียบเป็นตัวก าหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีทุ่กคนมีความ
ตระหนักถึงหน้าที ่ทีรั่บผิดชอบของตน จึงมีส่วนท าให้การควบ 
คุมภายในมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลของงานในระดับหนึ่ง
มีการมอบหมายอ านาจหน้าที ่มียุทธศาสตร์ในการบริหารและ 
พัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม
มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ บุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ 
ความช านาญของบุคลากร และเคร่ืองมืออุปกรณ์ทีม่ีประสิทธภาพ

๒. การประเมนิความเสี่ยง ผลการประเมนิ
  ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
  ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง  
  ๒.๓ การระบุปัจจัยเส่ียง   โดยแบ่งความเส่ียงของงานเป็น  ๕  กิจกรรมคือ
  ๒.๔ การวิเคราะห์ความเส่ียง   ๑.  กิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
  ๒.๕ การก าหนดวิธีการควบคุมเพือ่ป้องกัน   ๒.  กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
       ความเส่ียง   ๓.  กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

  ๔   กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
  ๕.  กิจกรรมการจัดท าแผนชุมชน
- มีการวิเคราะห์ความเส่ียง  และด าเนินการปรับปรุง ควบคุม 
  ความเส่ียงทีเ่กิดขึ้น
ขอ้สรุป
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เจ้าหน้าทีทุ่กคนมีส่วน 
ร่วมในการระบุและประเมินความเส่ียงทีเ่กิดจากปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน หน่วยงาน วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเส่ียงที ่
อาจเกิดขึ้น และก าหนดวิธีการควบคุมเพือ่ป้องกันหรือลดความ
เส่ียง นอกจากมีการก าหนด เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความ 
เส่ียงแล้ว ได้จัดล าดับความเส่ียงและก าหนดแนวทางแก้ไขตาม
ล าดับก่อนหลังด้วย

๓. กิจกรรมการควบคุม ผลการประเมนิ
  ๓.๑  การควบคุมทุกกิจกรรม - มีการควบคุมความเส่ียง โดยการจัดท า ปย.(แบบประเมิน 
  ๓.๒  การแบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบ   ส่วนงานย่อย) แยกตามกลุ่มงานและกิจกรรม/โครงการ
  ๓.๓  การมอบหมายงาน - ปฏิบัติตามกฏระเบียบของราชการ โดยยึดถือปฏิบัติทุกคน
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  ๓.๔  ข้อก าหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผล - มีการแบ่งแยกหน้าทีก่ารปฏิบัติงานทีส่ าคัญทีเ่ส่ียงต่อความ 
        ประโยชน์   เสียหายเช่น การอนุมัติ การบันทึกทางบัญชี โดยการมอบหมาย
  ๓.๕  มาตรการติดตามและตรวจสอบ   งานอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าทีย่ังไม่ได้ 

  ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด และมี
  กิจกรรมการ ควบคุมบางเร่ืองยังก าหนดไม่เหมาะสมซ่ึง ได้ 
  ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิม่เติมไว้ในรายงานแล้ว
ขอ้สรุป
ได้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
และผลการประเมินความเส่ียง เจ้าหน้าทีทุ่กคนทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์ พร้อมทีจ่ะปรับปรุง และเปล่ียนแปลงกิจกรรมการ 
ควบคุมในการประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี อย่างไรก็
ตาม เจ้าหน้าทีย่ังไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมทีก่ าหนด 
อย่างเคร่งครัด และมีกิจกรรมการควบคุมบางเร่ืองยังก าหนดไม่
เหมาะสม ซ่ึงได้ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิม่เติมไว้ใน 
รายงานแล้ว

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ผลการประเมนิ
  ๔.๑  สารสนเทศ - มี Web site  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก
  ๔.๒  การส่ือสาร - มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่ือสารอย่าง 

  เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้
- สามารถประสานงานกับระบบ GFMIS เป็นปัจจุบัน และให้ 
  โอกาสเจ้าหน้าทีไ่ด้ศึกษา อบรม เพือ่เพิม่พูนความรู้ในด้านนี้อยู่
  เสมอ
- มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ และการส่ือสารเพือ่ 
  สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
ขอ้สรุป
องค์กรมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ เพือ่ให้สามารถบริหาร 
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน รวมทัง้มีการ ส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน  
อย่างไรก็ตาม ช่องทางการส่ือสารยังไม่หลากหลายและรวดเร็ว
เท่าทีค่วร และมีการติดต่อส่ือสาร ภายนอกองค์กรทีม่ีผลต่อการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เพียงพอ
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๕. การตดิตามประเมนิผล ผลการประเมนิ
  ๕.๑  การติดตาม - มีรายงานตามแบบ ปย. ๑ ,ปย. ๒ รายงานการควบคุมภายใน 
  ๕.๒  การประเมินผล   ของส านักปลัด วิเคราะห์ความเส่ียง และปรับปรุงแก้ไข ความ

  เส่ียงเพือ่ป้องกันและลดความเส่ียงทีเ่กิดขึ้นในองค์กร
- มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์กรกรณีพบ 
  ปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่อง จะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
  เพือ่หาวิธีปฏิบัติต่อไป
ขอ้สรุป
การติดตามประเมินผลเป็นไปตามระบบควบคุมภายในทีก่ าหนดไว้ 
อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมินตนเอง จัด
ท ารายงานผล การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ 
ควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพือ่
ทราบ มีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องโดยการประชุมผู้เกี่ยว 
ข้อง ก าหนดวิธีปฏิบัติ เพือ่ให้สามารถควบคุม และลดความเส่ียง
ได้อย่างเหมาะสม มีการปรับปรุงและพัฒนาทุกปี

ผลการประเมนิโดยรวม
          องค์ประกอบโครงสร้างการควบคุมภายในทัง้ ๕  องค์ประกอบของส านักปลัด ในภาพรวมเป็นไปตามมาตรฐาน 
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการก าหนดจุดเส่ียงและ ควบคุมความเส่ียงไว้ในแต่ละกิจกรรม   
มีระบบสารสนเทศและการส่ือสาร มีการติดตามประเมินผล อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ บุคลากร ประ
สบการณ์ ความรู้ ความช านาญและเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เจ้าหน้าทีย่ังไม่ได้ปฏิบัติตาม  
กิจกรรมควบคุมทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด และมีกิจกรรมการควบคุมบางเร่ืองยังก าหนดไม่เหมาะสม ซ่ึงได้ปรับปรุง
กิจกรรมการควบคุม เพิม่เติมไว้ในรายงานแล้ว

ชื่อผู้รายงาน         ไพฑูรย์  ศรีลาดหา
     (นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา)

            ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด
            วันที ่ 31   ตุลาคม  2561

4

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/สรุป
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