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หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน 
(ระดบัหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน   ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่   ๓๐  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกําหนด ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดําเนินการที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงินและไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
กับการดําเนินงาน  
 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกํากับดูแลของ
ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้  
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 ๑. การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากมีปริมาณงานมาก การเบิก
จ่ายเงินไม่ทันตามกําหนดเวลา การจัดงานโครงการต่าง ๆ มีความกระชั้นชิด ดําเนินการไม่ทันตามกําหนดเวลา 
จําเป็นต้องใช้วิธีอ่ืนในการจัดซ้ือ- จัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีไม่เพียงพอ จําเป็นต้องใช้บุคลากรคนเดียวกันปฏิบัติ ใน
หลายหน้าท่ี มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ให้แจ้งกําหนดการจัด
งานหรือโครงการล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดงาน มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี เพื่อจะได้จัดทํากระบวนการทาง
ด้นพัสดุและการเบิกจ่ายเงินให้ทันกําหนดเวลา 
 ๒. การจัดหาทรัพย์สิน การใช้ การควบคุม การเก็บรักษาทรัพย์สินและการซ่อมบํารุง
ทรัพย์สิน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากในแต่ละปีมีทรัพย์สินที่ต้องจัดหาเป็นจํานวนมาก การจัดหาทรัพย์สินไม่ทัน
ตามกําหนดเวลา การจัดทําทะเบียนคุม กําหนดและลงเลขรหัสพัสดุท่ีทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุง
การควบคุมภายใน โดยการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและพิจารณากําหนดลําดับความสําคัญในการจัดหาและ
ปฏิบัติตามแผน ท่ีทรัพย์สินทุกรายการให้เป็นปัจจุบัน การจัดทําพัสดุประจําปีเพื่อสํารวจความคงอยู่และใช้งานได้
และทรัพย์สินที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพถ้าดําเนินการซ่อมแล้วคุ้มกับงบประมาณที่เสียไปหรือไม่หรือเห็นควรจําหน่าย
หรือขายทอดตลาด 
 ๓. งานสอบข้อเท็จจริง จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากการดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงล่าช้าไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลามีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในส่วนที่เก่ียวกับ
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ให้ตรงกับความต้องการ  เร่งรัดติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 
 ๔. งานเกี่ยวกับละเมิด จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องละเมิดล่าช้ามี
การปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในส่วนที่เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติ  เร่งรัดติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 



 

 

๒

  กองกิจการสภา 
 ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 1. การตรวจสอบต้นฉบับเอกสารประชุมสภา จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากการส่งเอกสารที่จะ
นําเข้าท่ีประชุมสภามีข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วน ทําให้ข้อมูลบางครั้งเกิดความผิดพลาด และเจ้าหน้าที่มีระยะเวลา
ในการจัดเตรียมเอกสารน้อย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ทําหนังสือแจ้งกําหนดระยะเวลาท่ีต้องจัดส่ง
เอกสารให้กับส่วนราชการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. การจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย จุดอ่อน/ความเสี่ยง ผู้
เข้าอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ทําให้ไม่เห็นความสําคัญของการโครงการที่เข้าอบรมมีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในโดย ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมให้ชัดเจน วางแผนการดําเนินกิจกรรมให้รอบคอบและชัดเจน 
  กองแผนและงบประมาณ 
 ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 1. การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในระดับหนึ่งแต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงเกิดจาก การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุง
การควบคุมภายในโดยการจัดทําแผนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและครอบคลุมงบประมาณ  จัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
 2. การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการบริหารงบประมาณ มีการ
ควบคุมการจุดอ่อน/ความเสียง เกิดจาก นโยบายผู้บริหารไม่ชัดเจน ได้รับข้อมูลล่าช้า ประกอบกกับมีการ
ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่องตลอดจน
ผลกระทบทางการเมืองระดับประเทศ ทําให้งบประมาณไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึงให้รอบคอบและชัดเจน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย จัดทําข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 1. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ จุดอ่อน/ความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความ
ชํานาญในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต้องจัดทํากระบวนการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  การใช้
จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ได้ประสาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมจัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การ
ดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ดําเนินการหรือกิจกรรมให้ตรงกับแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้ 
 2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดหาพัสดุจุดอ่อน/ความเสี่ยงเกิดจาก กระบวนการและ
ข้ันตอนการจัดหาพัสดุมีหลายข้ันตอนและใช้ระยะเวลานาน และเจ้าหน้าท่ีชาดความชํานาญด้านการจัดทําวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย มีการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดําเนินการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 3. ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จุดอ่อน/ความเส่ียง เกิดจากงบประมาณในการ
ดําเนินงานมีจํานวนจํากัด กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายการให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของ อบจ.นครราชสีมาไม่
ชัดเจน การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการสงเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนเพื่อป้องกันการซํ้าซ้อนใช้
ระยะเวลานาน ไม่ทันต่อความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 4. ด้านงานกองทุนฟ้ืนฟู สมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา จุดอ่อน/ความ
เสี่ยง เกิดจากองค์กรภายนอก ยังไม่มีความเข้าใจในระบบงานของภาครัฐ ทําให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันใน
ข้ันตอนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  เพื่อไม่ให้เกิดการช่วยเหลือซํ้าซ้อนและเพื่อให้เกิดการบูรณา
การในการทํางานร่วมกัน 
  ๕. งานพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน สตรีและคนพิการ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก 
กลุ่มเป้าหมายที่ดําเนินการอยู่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของอบต. เทศบาล พม.จนม. และพัฒนาชุมชนจังหวัด ยังให้ความ
ร่วมมือไม่มาก และประสานงานยาก มีการปรับปรุงการควบคุมโดยการประสานงานท้องถ่ินจังหวัดและท้องถ่ิน
อําเภอในการกํากับ และสั่งการการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 ๖. การให้บริการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จุดอ่อน/ความเสี่ยง ความต้องการกายอุปกรณ์มีเป็นจํานวนมาก บางรายมีแล้วแต่ใช้งานได้
ไม่เหมาะสมกับความพิการของแต่ละคน ขาดผู้ชํานาญการด้านวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมกายอุปกรณ์เนื่องจากเป็น
งานช่างท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีการปรับปรุงการควบคุมโดย ประสานเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลที่
เพิ่มข้ึน เพื่อให้ทราบช่องทางการช่วยเหลือคนพิการ และอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ใน
งานท่ีปฏิบัติให้มากข้ึน 
 ๗. งานส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ จุดอ่อน/ความเส่ียง จังหวัดนครราชสีมา มี
พื้นท่ีขนาดใหญ่ มีประชากรจํานวนมากและประกอบอาชีพหลากหลาย งบประมาณมีค่อนข้างจํากัด ทําให้ไม่
สามารถช่วยเหลือได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพ มีการปรับปรุงการควบคุมโดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมให้
ครอบคลุมและหลากหลายอาชีพ 
 ๘. งานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯโพธิ์กลางและวัดม่วง 
จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากผู้สูงอายุมาจากครอบครัวท่ีแตกต่างกัน เม่ือมาอาศัยอยู่ร่วมกันทําให้เกิดปัญหาการ
ขัดแย้งกันข้ึนได้ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย การเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินก่อนเข้ารับเข้าอยู่สถาน
สงเคราะห์ฯ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะอุปนิสัย และการอยู่ร่วมกัน 
 สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 ๑. การขออนุญาตนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่จุดอ่อน/ความเสี่ยง โรงมีเรียนทํา
หนังสือขออนุญาตมาอย่างกระชั้นชิดทําให้ไม่มีเวลาตรวจสอบจํานวนครูและนักเรียนบางครั้งไม่ตรงตามรายชื่อที่
ส่งมาและกําหนดการมีข้อผิดพลาดต้องดําเนินการแก้ไข รวมทั้งบางครั้งไม่ได้จัดครูผู้ควบคุมผู้หญิงให้ไป
ควบคุมดูแลนักเรียนหญิง มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยดําเนินการซักซ้อมโรงเรียนเรื่องการส่งหนังสือขอ
อนุญาตนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีอย่างสมํ่าเสมอ 
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  ๒. ด้านการเงินและพัสดุ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงินยัง
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ต้องดําเนินการแก้ไข ทําให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในโดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการเงินและพัสดุ มอบอํานาจดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการเอง 
   ๓. การดําเนินการประเมินผลสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน (Local Competency 
Tese:LCT)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จุดอ่อน/ความเสี่ยงเกิดจากได้รับหนังสือจากท้องถ่ิน
จังหวัดล่าช้า ทําให้มีระยะเวลากระชั้นชิดในการทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯและได้รับข้อสอบจากจังหวัด ไม่
ตรงตามข้อมูลโรงเรียน รหัสบัตรประชาชนกับชื่อนักเรียนไม่ตรงกัน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดทํา
ปฏิทินงานเพื่อให้รู้ห้วงเวลาท่ีจะดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการสอบ คณะกรรมการฯ กํากับ 
 ควบคุมดูแล โดยมีแนวทางการควบคุมการทํางานทุกข้ันตอนในการรับ-ส่งข้อสอบพร้อมดูแลการจัดข้อสอบให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๔. การจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(SAR) จุดอ่อน/
ความเสี่ยง เกิดจากการหลอมรวมไฟล์ข้อมูลในแต่ละระดับเพื่อดําเนินการส่งจังหวัดอาจจะทําให้ระยะเวลากระชั้น
ชิดอาจทําให้ข้อมูลตกหล่นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้
ดําเนินการเป็นไปตามปฏิทินงาน เพื่อให้รู้ห้วงเวลางานท่ีจะดําเนินการ เพื่อรวบรวมส่งข้อมูลให้ทันตามระยะเวลาที่
กําหนด 
 ๕. งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จุดอ่อน/ความ
เสี่ยง ขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การแข่งขันที่ชัดเจน ขาดความชํานาญในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณซ่ึงต้อง
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ผู้ บั ง คั บบัญช า
ควบคุมดูแลให้ดําเนินการคัดเลือกฯให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดทําปฏิทิน เพื่อให้รู้ห้วงเวลาส ท่ีจะคัดเลือกฯ ศึกษา
และจัดทําแบบประเมินให้ตรงตามแนวทางการคัดเลือกฯ โดยผู้มีความรู้  
 ๖. งานพัฒนาการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิด
จากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ยังคงมีข้อจํากัดเก่ียวกับช่วงเวลาท่ีพร้อมและเหมาะสมต่อ
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมากับวิทยาลัยการอาชีพต่าง ๆ มีการปรับปรุงควบคุมภายในโดย เร่งประสานการนัดหมายเวลา เพื่อลงนาม
ในข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับวิทยาลัยการ
อาชีพต่าง ๆ กําชับแนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลอย่างเคร่งครัด
 ๗.  งานแผนและงบประมาณการศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศ จุดอ่อน/ความเสี่ยง 
ระบบเครือข่ายมีปัญหาทําให้การส่งเอกสารล่าช้า และบางโรงเรียนเปิดดูเอกสารล่าช้า เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้าน
แผนไม่เพียงพอ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับส่งเอกสารให้หม่ัน
ตรวจสอบดูระบบว่ามีหนังสือเข้ามาหรือไม่ ให้คําแนะนําเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะโดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถในการจัดทําแผนการใช้เทคโนโลยี การจัดทําข้อมูลแผน 
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กองการเจ้าหน้าที่ 
 ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 ๑. การเลื่อนอันดับและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดํารงตําแหน่ง ครู คศ.๑ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิด
จากโรงเรียนในสังกัดบางโรงเรียนส่งผลการประเมินความพร้อมฯ ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนด มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในโดยเพิ่มวิธีการเร่งรัดให้โรงเรียนส่งผลการประเมินฯ โดยวิธีการแจ้งเตือนทางหนังสือและทาง
โทรศัพท์ 
 ๒. การให้โอนข้าราชการครู จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก ข้อจํากัดด้านระยะเวลา ด้านบุคลากร
ที่มีไม่เพียงพอ ด้านปริมาณงานท่ีมีมาก ไม่สามารถดําเนินการให้ทันกําหนดเวลา มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
โดยในการพิจารณาให้โอนควรกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนและพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดกับ
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 ๓. งานวินัย จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก การแสวงหาพยานหลักฐานจากส่วนราชการที่
เก่ียวข้องอาจล่าช้าและเอกสารเกิดการสูญหายผู้ให้ถ้อยคําในการสอบสวน อาจจะไม่ให้ถ้อยคําตามความเป็นจริง 
ทําให้ได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการส่งหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาจัดส่งเอกสารได้
ระบุเวลาการจัดส่งท่ีชัดเจน  
 ๔. งานจัดเก็บข้อมูลโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและจัดเก็บข้อมูลขออนุญาตไป
ต่างประเทศ  จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก การได้รับข้อมูลโครงการอบรมและขออนุญาตไปต่างประเทศไม่
ครบถ้วน และไม่สามารถทราบจํานวนโครงการท้ังหมดได้ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย กําชับเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ ทําเร่ืองส่งหนังสือโดยทันทีหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อนําข้อมูลไปจัดทําให้เป็นปัจจุบัน  
 ๕. งานการพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากอัตรา
เงินเดือนไม่เป็นไปตามความจริงเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย 
ประสานความร่วมมือกับงานบุคคลของโรงเรียน มีการกําหนดปฏิทินในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
 

 สํานักการคลัง 
 ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 ๑. การรับ-ส่งหนังสือ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากปริมาณเอกสารมีจํานวนมากและการค้นหา
เอกสารเกิดความล่าช้ายากต่อการคันหา มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยมีการแยกหมวดหมู่เอกสารเป็นเร่ือง
และเก็บเข้าแฟ้มเพื่อสะดวกในการค้นหา มีโปรแกรมการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ๒. การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงาน การตรวจสอบความถูกต้อง จุดอ่อน/ความเสี่ยงเกิดจาก 
การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ต้องข้ึนอยู่กับระบบ ถ้าระบบขัดข้องก็ไม่
สามารถทํางานในระบบได้ ซ่ึงเกิดจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากทําให้การประมวลผลล่าช้ามี
การปรับปรุงการควบคุมภายในโดย จัดหาเคร่ืองมือที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน  ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชี่ยวชาญยิ่งข้ึน 
  ๓. การจัดหาพัสดุ การจัดทําแผน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณบ่อยคร้ัง และการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ดําเนินการตาม
แผนการจัดซ้ือ-จัดจ้างท่ีกําหนดไว้ จัดฝึกอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เข้ารับหารฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ 
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๔. การบรหิารสัญญา จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากเจ้าหน้าที่ด้านงานบริหารสัญญาไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ความเข้าใจดา้นพสัดุของเจ้าหน้าที ่มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย สรรหา
บุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากําลังและส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 

๕. งานจัดทําทะเบียนพัสดุกลาง จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก รายการทรัพย์สินมีจาํวนมาก 
บุคลากรไม่เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เร่ืองการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์(e-LAAS) มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในโดย จัดฝึกอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เข้ารับการอบรมอย่างสมํ่าเสมอพิจารณากรอบ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 

๖. การขอรับเงิน การตรวจสอบ การอนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชพี 
 บําเหน็จตกทอด การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากบุคลากรยังไม่เข้าใจ
ระเบียบอย่างละเอียด มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ส่งบุคลาการเข้ารับการอบรมเก่ียวกับงานบําเหน็จ
บํานาญ เงินเดือนและสวัสดิการตา่ง ๆ จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 
 สํานักการช่าง  
 ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 1. กิจกรรมงานวิเคราะห์วิจัยวัสดุ การทดสอบวัสดุ  จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก เครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบขาดการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ  มีการปรับปรุง
การควบคุมภายในโดยตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา จัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
 2. การกําหนดความต้องการอะไหล่และการจัดหาอะไหล่สําหรับเครื่องจักรกล จุดอ่อน/ความ
เสี่ยง เกิดจาก การสั่งอะไหล่บางรายการที่ไม่มีตัวอย่าง เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งชิ้นส่วนและอะไหล่น้ันๆ ทํา
ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และอะไหล่บางยี่ห้อคุณภาพไม่เหมาะกับการใช้งานเท่าท่ีควร เช่นอะไหล่เก่า
เก็บ ทําให้เกิดปัญหา หลังการซ่อมและบํารุงรักษา การจัดส่งอะไหล่ของผู้ค้าไม่ตรงเวลานัด ทําให้งานเสร็จไม่ทัน
ตามเวลาที่กําหนด มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยสํารวจและติดต่อกับผู้ค้าอะไหล่ท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ได้
อะไหล่เหมาะสมกับการ บํารุง ซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องยนต์ 
 3. การกําจัดขยะมูลฝอย จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก ระเบียบปฏิบัติวีการงบประมาณของแต่
ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน อาจเกิดความผิดพลาดในการใช้จ่ายงบประมาณในการกําจัดขยะมูลฝอยการ
ประสานงานและการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างกระทรวงต้องใช้ความรอบคอบเนื่องจากอาจจะใช้ระเบียบ
กฎหมายต่างกัน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายและนโยบายการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างกระทรวงเพื่อให้ทราบว่ามีข้อกฎหมายแตกต่าง
กันอย่างไร 
 4. โครงการอบรมคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ให้แก่ครูและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนรวมทั้งในโรงเรียนยังขาด
ความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนในสังคม มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองค์กรเป็นอย่างดี เพื่อให้งานประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย 
 5. การเบิกจ่ายงบประมาณ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน ทําให้เม่ือใกล้สิ้นปีงบประมาณต้องเร่งดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันกําหนดเวลา 
อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ง่าย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยประชุมผู้เก่ียวข้อง
เก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อวางแผนและกําหนดปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ          
 
 



 

 

๗

 กองสาธารณสุข 
 ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากประชาชนขาด
ความรู้ ความเข้าใจและการป้องกันไข้เลือดออก ทําให้ อัตราการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงข้ึนในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงระบาดหนักในช่วงเปิดฤดูฝน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดกิจกรรมดําเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกย่างเป็นระบบครบวงจร(ก่อนระบาด,ขณะมีการระบาด หลังการ
ระบาดของโรค) 
 ๒. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุกประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ในเร่ือง
ค่าป่วยการ อสม.  จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากปฏิทินการทํางานสาํหรับการจา่ยเงินค่าป่วยการของ อสม. 
ข้ันตอนการดําเนินการข้ึนอยู่กลับกรมบัญชีกลางกําหนด อาจเกิดความผิดพลาดและล่าชา้ได้ มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทํางานสําหรับการจา่ยเงินค่าป่วยการของ อสม. ของ
กรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเพื่อจะได้วางแผนปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงที 
 
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 1. การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและการปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก กองและสถานศึกษาจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลระดับส่วนงานย่อยล่าช้า 
ส่งผลให้การดําเนินการประมวลผลในรูปแบบองค์กรล่าช้าเสร็จไม่ทันกําหนดเวลา ประกอบกอบกับเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ ทําให้การวางมาตรฐานมีความหลากหลายทําให้ยากต่อการประเมินให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม มีการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดอบรมการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและการปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  กําหนดแผนงานให้ชัดเจน เพื่อดําเนินการประเมินระดับองค์กรได้ทันกําหนดเวลา 
 2. การตรวจสอบการดําเนินงาน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก กิจกรรมที่ต้องดําเนินการ
ตรวจสอบมีจํานวนมาก ทําให้บางคร้ังไม่สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกกิจกรรม การออกตรวจ
แนะนําการเบิกจ่าย การจัดทําบัญชี การพัสดุของโรงเรียนในสังกัดจัดทํายังไม่ถูกต้อง มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในโดยกําหนดแผนและวิธีการตรวจสอบให้ชัดเจน จัดอบรมเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินเงินของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3. การบริหารและติดตามผลการดําเนินงาน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก ผู้ตอบแบบสอบถาม
ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรและไม่ตอบตามความเป็นจริง ระบบการสอบทานและติดตามประเมินผลทําได้ไม่
ครอบคลุมทุกกิจกรรม การตอบข้อทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย
จัดระบบสอบทานและติดตามประเมินผลให้ครบทุกข้ันตอน 
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 สถานศึกษาในสังกัด ๕๘ แห่ง 
 ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 1. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก สื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับสื่อเทคโนโลยีมีน้อยและไม่เพียงพอ ส่งผลทําให้ครูไม่สามารถใช้สื่อที่มีประสิทะภาพใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ผลิตสื่อ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามในการผลิตสื่อการสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระ 
 2. งานวัดผลและประเมินผล จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก  ครูผู้สอนส่งสมุดประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (ปพ.๕) ไม่ตรงตามกําหนดและไม่ถูกต้องสมบูรณ์ โปรแกรมการวัดผลและประเมินผล
ไม่สมบูรณ์ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดอบรมการใช้โปรแกรมการวัดผลและประเมินผลและ
ประสานงานการแก้ไขปัญหาโปรแกรมกับต้นสังกัด 
 3. การพัฒนาการเรียน การสอน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก การจัดการเรียนการสอนไม่
เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา การกํากับติดตามการปฏิบัติงานไม่ท่ัวถึงและขาดความต่อเนื่อง นักเรียนไม่มีความ
พร้อมในด้านต่างๆ ในการเข้าสอบในระดับชาติ ทําให้ผลสัมฤทธิ์การประเมินระดับชาติคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า
มาตรฐาน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย กําหนดเกณฑ์ข้ันต่ําของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่
ละห้องให้ครูผู้สอนแต่ละคนปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายให้ได้ 
 4. การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก นักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มีปัญหาการทะเลาะวิวาท ขาดจิตสาธารณะ 
นักเรียนและผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการแก้ปัญหา  มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในโดย ประสานงานระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการแก้ปัญหาพฤติกรรม 
 5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก ครูขาดความตระหนักและ
ไม่ให้ความสําคัญกับการทํางานตามมาตรฐานการทํางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมละเมิด
กฎระเบียบของโรงเรียน สภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน ผู้ปกครองต้องออกไปประกอบอาชีพ
นอกบ้านทําให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด อาจทําให้เกิดปัญหายาเสพติด หรือท้องก่อนวัยอันควรมีการปรับปรุง
การควบคุมภายในโดยกํากับติดตามการปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
 6. งานป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์ จุดอ่อน/ความเส่ียง เกิดจาก ยังมีนักเรียนบางส่วนที่
เก่ียวข้องกับสุราและบุหร่ี ซ่ึงอาจนําไปสู่การใช้สารเสพติดประเภทอ่ืน พฤติกรรมชู้สาว อาจนําไปสู่การติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์ ซ่ึงผู้ปกครองไม่มีเวลาร่วมอบรมนักเรียนตามแนวทางที่พึงประสงค์ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
โดยจัดอบรมนักเรียนแกนนําเพื่อช่วยป้องกันอย่างต่อเนื่อง 
 7. ด้านการเงินและพัสดุ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก บุคลากรของสถานศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ต้องทําการแก้ไขทําให้งานเกิดความล่าช้า และไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านนี้
โดยตรง เป็นการมอบหมายครูให้ช่วยปฏิบัติงานซ่ึงครูก็มีภาระชั่วโมงสอน ทําให้ไม่มีเวลาศึกษาระเบียบใหม่ๆ
เท่าที่ควร ทําให้เกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องประกอบกับบุคลากรมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบ่อยทําให้การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยลดชั่วโมงการสอนให้กับครูที่ปฏิบัติงาน ทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

 

๙

 8. การจัดวางระบบควบคุมภายใน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก โรงเรียนมีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในยังไม่เป็นระบบ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการควบคุมภายใน มีการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานระบบควบคุมภายในให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 

 ท้ังนี้ได้แนบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.๔) รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) และรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  
(ปค.๖) มาพร้อมน้ีแล้ว 

 
ลายมือชื่อ                                             หัวหน้าหน่วยงาน                       
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สํานักปลัด ผลการประเมิน/ขอสรุป

๑.  สภาพแวดลอมการควบคุม

    ๑.๑ กิจกรรมงานสารบรรณกลาง      สํานักปลัดฯ แบงโครงสรางการปฏิบัติงาน ออกเปน ๔ ฝาย

       ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายใน คือสถานที่คับแคบ  คือ

 ไมมีท่ีเก็บเอกสาร ทําใหการเก็บเอกสารไมเปนระบบ เกิดการ      ๑. ฝายบริหารงานทั่วไป 

 สูญหาย ปริมาณหนังสือเขาในแตละวันมีจํานวนมากแตบุคลากร      ๒. ฝายนิติการและการพาณิชย

 ที่ทําหนาที่ลงทะเบียนรับมีนอย      ๓. ฝายประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว

       ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ผูที่มาติดตอ      ๔. ฝายศูนยประสานงานทองถ่ิน

แบบ ปค.๔

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

 ณ  วันที่   ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

       ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ผูที่มาติดตอ      ๔. ฝายศูนยประสานงานทองถ่ิน

 งานนําหนังสือไปเสนอผูบริหารโดยตรง โดยไมนํามาลงทะเบียน       จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของ

 รับตามระบบงานสารบรรณ และกรณกีารรับหนังสือจาก  การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

สารบรรณกลางลาชา ทําใหดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลา  มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวย

     ๑.๒ กิจกรรมการเบิกจายเงินตามขอบญัญตัิ งานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

         เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ          ๑. กิจกรรมงานสารบรรณกลาง มีการควบคุมที่เพียงพอ

 ปริมาณงานโครงการมีจํานวนมาก ทําใหการเบิกจายเงินไมทัน บรรลุวตัถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง โดยฝายบริหาร

 ตามกําหนดเวลา,การจัดงานโครงการตาง ๆ มีความกระชั้นชิด  งานทั่วไป ไดดําเนินการดังนี้

 ทําใหดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลา ทําใหมีการเลี่ยงการ           - มีการติดตามการดําเนินงานในระหวางปฏิบัติ 

 สอบราคา  งานโดยผูบังคบับัญชา

       ๑.๓ กิจกรรมการจัดหาทรัพยสิน           - มีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ

           เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ แจงใหสวนราชการในสังกัดทราบ

 ความตองการทรัพยสินของหนวยงาน นโยบายและแผนการ           - กําชับใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานสารบรรณปฏิบัติ

 จัดหาทรัพยสิน การกําหนดราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ  ตามระเบียบอยางเครงครัด

 ครุภัณฑ แผนการจัดซื้อ/จัดจาง บุคลากร และระบบสารสนเทศ           - สําหรับการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยเพ่ือใชลง

 ที่เก่ียวกับทรัพยสินความเสี่ยงจากภายนอก คือ กฎหมาย ทะเบียนรับหนังสือระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส ยังไม
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       ๑.๔  กิจกรรมการใช การควบคุม การเก็บรักษาทรัพยสิน        -  การจัดหาสถานที่จัดเก็บเอกสารใหเพียงพอ ขณะนี้

        เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ  อยูในระหวางการขยายหองปฏิบัติงาน

 หลักเกณฑ แนวปฏิบัติในการควบคุม การเบิกจายและการใช     ๒. กิจกรรมการเบกิจายเงินตามขอบญัญตั ิ

 ทรัพยสิน และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ              มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงคของการ

        ความเสี่ยงจากภายนอกคือ กฎหมาย ระเบียบ และ ควบคุมไดในระดับหนึ่ง โดยสํานักปลัดฯ ไดดําเนินการ ดังนี้

 มติคณะรัฐมนตรี        -  มีการติดตามการดําเนินงานในระหวางปฏิบัติโดยผูบังคับ

        ๑.๕ กิจกรรมการซอมบํารุงทรัพยสิน บัญชา

        เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ การ        - มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานพัสดุ และแจงเวียนให

จัดทําแผนการซอมบํารุง ขอกําหนดในสัญญาซื้อ สัญญาจาง เจาหนาที่ทราบ

ที่เก่ียวกับการประกันความเสียหาย         - จัดสงเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานพัสดุ

        ๑.๖ กิจกรรมการจัดทําปายประชาสัมพันธ ขององคการ เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุ

 บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา         -  กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติดวยความรวดเร็ว รอบครอบ บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา         -  กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติดวยความรวดเร็ว รอบครอบ

        เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก สภาพแวดลอมภายในและภาย  และถูกตองตามระเบียบพัสดุฯ

 นอก เนื่องจากคณะผูบริหารพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบปาย         -  การดําเนินการจัดหาเจาหนาที่พัสดุมาบรรจุสังกัดสํานัก

ประชาสัมพันธ เจาหนาที่ขาดความชํานาญในการออกแบบปาย ปลัดฯ ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากสํานักปลัดฯ ไมมีกรอบ

 มีเจาหนาที่ออกแบบปายไมเพียงพอ พรอมทั้งมีภารกิจงานอื่น  อัตราตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ ทําใหตองใชบุคลากรไมตรงกับงาน

 ที่ตองรับผิดชอบ ทําใหมีเวลาในการออกแบบปายจํากัด และ        - ถึงแมบางโครงการเจาหนาที่จะไดจัดทําโครงการแต

 เจาหนาที่ออกแบบมีไมเพียงพอ  เนิ่นๆ ก็ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคาได

       ๑.๗ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง  เนื่องจากประมาณการออกชา

       เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในและภาย     ๓. กิจกรรมการจัดหาทรัพยสิน

 นอกเนื่องจากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานขาดความรูและความ        - ติดตามและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย แผน

 ชํานาญในระเบียบที่เก่ียวของกับการจัดซื้อ/จัดจาง ทําใหการ  การจัดหาและขั้นตอนการดําเนินการตาง ๆ

 ทํางานไมถูกตองตามระเบียบและบางเรื่องระเบียบไมเอ้ือตอการ        - การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

 ปฏิบัติงาน เชนการเบิกคาอาหารวางและเครื่องดื่มในการอบรม  จัดจาง ประจําป

       ๑.๘ กิจกรรมงานสอบขอเท็จจริง    - การปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ

       เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในและภายใน

คือผูเก่ียวของใหขอมูลไมชัดเจน และสงเอกสารประกอบการ
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         ๑.๙ กิจกรรมการดําเนินงานทางละเมิด       ๔. กิจกรรมการใช การควบคุมและการเก็บรักษาทรัพยสิน

       เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือบุคลากร         - ติดตามผลการดําเนินการ การใช การควบคุม และการ

 ผูถูกกลาวหา โตแยงแสดงพยานหลักฐานลาชา  ดูแลรักษาทรัพยสิน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และถูกตองตาม

         ๑.๑๐ งานบริหารสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอโชคชัย  ระเบียบ

        เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือขนสง         - ทรัพยสินไมเกิดการสูญหาย

จังหวัด และผูประกอบการเดินรถใหความรวมมือไมเต็มที่         - การปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ

         ๑.๑๑ งานธุรการ งานการเงิน งานโครงการ งาน       ๕. กิจกรรมการซอมบํารุงทรัพยสิน

 ประสานงานในดานตาง ๆ ตามภารกิจ         - การซอมบํารุงครุภัณฑเปนไปตามแผนที่กําหนดไว

        เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ         - การปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ

 ความรูและทักษะเก่ียวกับงานดานพัสดุ บุคลากรมีการโยกยาย       ๖. กิจกรรมการจัดทําปายประชาสัมพันธ ขององคการ

 การปฏิบัติขาดการตอเนื่องระยะเวลาในการดําเนินการมีนอย บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        ๑.๑๒ การดําเนินการทางดานพัสด(ุการจัดซ้ือ/จัดจาง)      การจัดทําปายประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธและสงเสริม        ๑.๑๒ การดําเนินการทางดานพัสด(ุการจัดซ้ือ/จัดจาง)      การจัดทําปายประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธและสงเสริม

        เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ โครง การทองเที่ยว ไดวิเคราะหประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

 การจัดซื้อ /จัดจาง มีจํานวนมากบุคลากรขาดความรูเรื่องระเบียบ          - จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือประสานงานกับทุกกอง ในการ

     ๒. การประเมินความเสี่ยง ออกแบบปายประชาสัมพันธกิจกรรมของหนวยงาน

      ๒.๑ กิจกรรมงานสารบรรณกลาง          - กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานใหชัดเจนเพื่อการทํางาน

      ความเสี่ยง  ใหมีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ แตอยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติ

       - สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ ไมมีที่เก็บเอกสารทําใหเกิด  งานของเจาหนาที่และคณะทํางานยังมีความลาชา ไมเปนไป

การสูญหาย และตองนําเอกสารบางสวนไปเก็บที่กองชาง ทําให  ตามปฏิทินที่กําหนดไว ทําใหการออกปายประชาสัมพันธลาชา

 ยุงยากในการหาเอกสาร      ๗. กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง

      - เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนงานสารบรรณ           - จัดทําโครงการอบรมเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ดานพัสดุ

      ๒.๒ กิจกรรมการเบิกจายเงินตามขอบญัญตั ิ  ของแตหนวยงานแตอยางไรก็ตาม ปญหาดานการปฏิบัติการ

      ความเสี่ยง  จัดซื้อจัดจาง ก็ยังมีปญหาเนื่องจากบางครั้งไมมีผูที่สามารถตอบ

        - เนื่องจากมีปริมาณงานมาก การเบิกจายเงินไมทันตาม  ไดวาทําไปแลวจะถูกตองตามกฏหมายหรือระเบียบหนังสือสั่งการ

กําเวลาหนดเวลา  ที่กําหนดหรือไม

 - การจัดงานโครงการตางๆ มีความกระชั้นชิด ดําเนิน       ๘. กิจกรรมงานสอบขอเท็จจริง

 การไมทันตามกําหนดเวลา ทําใหมีการเลี่ยงการสอบราคา   - ประชุมติดตามงานและเรงรัดงานเปนระยะ
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        - เจาหนาที่พัสดุไมเพียงพอ ตองใชบุคลากรไมตรงกับ     ๙. กิจกรรมงานการดําเนินงานทางละเมิด

 กับสายงาน        -  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดานการสอบสวน เสนอ

       - เจาหนาที่ปฏิบัติงานไมถูกตองตามระเบียบ  ผูบริหารทราบทุกเดือน

       ๒.๓ กิจกรรมการจัดหาทรัพยสิน        - ซักซอมแนวทางปฏิบัติงานดานการสอบสวน พรอมแจง

       ความเสี่ยง  เวียนขาราชการในสังกัดทราบ

       - จัดหาทรัพยสินไมทันตามกําหนดเวลา        - สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม และพัฒนาความรูใน

       - จัดหาทรัพยสินที่ไมอยูในแผนที่กําหนด  หลักสูตรตาง ๆ 

       - การปฏิบัติงานไมถูกตองตามระเบียบ     ๑๐.  งานบริหารสถานีขนสงผูโดยสาร อําเภอโชคชัย

       ๒.๔ กิจกรรมการใช การควบคุมและการเก็บรักษา        -  ประสานงานกับขนสงจังหวัดในการขอความรวมมือให

 ทรัพยสิน  ผูประกอบการนํารถยนตโดยสารประจําทางเขาใชบริการสถานี

        ความเสี่ยง        - จัดทํารายงานการเขาใชบริการรถโดยสารประจําเดือน

       - มีการโยกยายครุภัณฑโดยไมแจงเจาหนาที่พัสดุทราบ  เสนอผูบริหารทราบทุกเดือน       - มีการโยกยายครุภัณฑโดยไมแจงเจาหนาที่พัสดุทราบ  เสนอผูบริหารทราบทุกเดือน

       - ไมมีการจัดทํารหัสพัสดุครุภัณฑและติดรหัสพัสดุครุภัณฑ       ๑๑. งานธุรการ งานการเงิน งานโครงการงานประสานงาน

 ไวที่ทรัพยสินทุกรายการ  ตาง ๆ ตามภารกิจ

       - ไมมีสถานที่จัดเก็บทรัพยสินที่เหมาะสม        - จัดใหมีการอบรมดานงานธุรการ การเขียนโครงการ

       - แตละฝายไมไดจัดทําทะเบียนทรัพยสินของฝายใหเปน  ใหทุกคนมีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติ

 ปจจุบัน        - จัดทําเอกสาร คูมือแบบพิมพแบบรายงานตาง ๆที่เก่ียว

       - การควบคุมดูแลทรัพยสินไมทั่วถึง  ของ(เพ่ือใหปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน)

       ๒.๕ กิจกรรมการซอมบํารุงทรัพยสิน        - ควรมีแผนการดําเนินการที่ชัดเจน แนนอน

         - ปริมาณงานมีมาก ครุภัณฑที่ใชไมสามารถรองรับ         ๑๒.  การดําเนินการทางดานพัสดุ (การจัดซ้ือ จัดจาง)

 ปริมาณงานที่มีเเกินไป     มีการควบคุมท่ีบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับ

         - ครุภัณฑเกิดการชํารุดและเสื่อมสภาพ  หนึ่งโดยดําเนินการดังนี้

         - ไมมีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑ           - จัดใหมีการฝกอบรมดานงานธุรการ การเขียนโครง

         - ไมมีการตรวจสอบความชํารุดเสียหายของครุภัณฑ  การใหทุกคนมีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติ

 กอนครบกําหนดระยะเวลาการรับประกัน           - จัดทําเอกสารคูมือ แบบพิมพ แบบรายงานตาง ๆ 

ที่เก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

          - ประสานหนวยงานที่เก่ียวของในเรื่องการดําเนินการ 
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      ๒.๖ กิจกรรมการจัดทําปายประชาสัมพันธ  ขององคการ  กระชั้นชิดเกินไป

 บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา           - ควรมีแผนการดําเนินการที่ชัดเจน

        ความเสี่ยง ผลการประเมินโดยรวม

        - กระบวนการจัดทําปายประชาสัมพันธลาชา   จากการวิเคราะหสํารวจ สํานักปลัดฯ มีจุดออน/ความเสี่ยง  ๑๒ 

        - เจาหนาที่ไมมีทักษะความชํานาญในการออกแบบปาย  กิจกรรม คือ

        ๒.๗ กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง   ๑.  กิจกรรมงานสารบรรณกลางยังคงมีจุดออน/ความเสี่ยง คือ

        ความเสี่ยง  สถานที่คับแคบ ที่เก็บเอกสารมีไมเพียงพอ ทําใหการเก็บเอกสาร

         - เจาหนาที่ที่ทําหนาที่เจาหนาที่พัสดุ อาจจะทําไมถูก  ไมเปนระบบยากในการคนหา เอกสารเกิดการสูญหาย เจาหนาที่  

 ตองตามระเบียบการจัดซื้อ-จัดจาง  ไมปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ

        ๒.๘ กิจกรรมงานสอบขอเท็จจริง     ๒. กิจกรรมการเบกิจายเงินตามขอบญัญตั ิ

        ความเสี่ยง   ยังคงมีจุดออนคือ เนื่องจากปริมาณงานมีมาก การเบิก

         - การดําเนินการสอบขอเท็จจริงไมเปนไปตามกําหนด  จายเงินไมทันตามกําหนดเวลา การจัดงานโครงการตาง ๆ มี          - การดําเนินการสอบขอเท็จจริงไมเปนไปตามกําหนด  จายเงินไมทันตามกําหนดเวลา การจัดงานโครงการตาง ๆ มี 

 เวลา  ความกระชั้นชิดดําเนินการไมทันกําหนด ทําใหมีการเลี่ยงการ

        ๒.๙ กิจกรรมการดําเนินงานทางละเมิด  สอบราคา

       ความเสี่ยง      ๓. กิจกรรมการจัดหาทรัพยสิน

        - การดําเนินการเกี่ยวกับละเมิดไมเปนไปตามกําหนดเวลา     ยังคงมีจุดออน เนื่องจากในแตละปมีทรัพยสินที่ตองจัดหา

        ๒.๑๐ กิจกรรมงานบริหารสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ  เปนจํานวนมาก ทําใหการจัดหาทรัพยสินไมทันตามกําหนดเวลา

 โชคชัย  และจัดหาทรัพยสินที่ไมมีอยูในแผนที่กําหนด การควบคุมดูแล

       ความเสี่ยง  ทรัพยสินไมทั่วถึง 

        - รถยนตโดยสารประจําทางไมเขาไปใชบริการสถานี    ๔. กิจกรรมการใช การควบคุม และการเก็บรักษาทรัพยสิน

 ขนสงตามเงื่อนไขผูประกอบการ    ยังคงมีจุดออน คือ มีการโยกยายครุภัณฑโดยไมแจงเจาหนาที่

        ๒.๑๑ งานธุรการ งานการเงิน งานโครงการ งาน  พัสดุทราบ ไมมีการจัดทํารหัสพัสดุและติดรหัสพัสดุไวที่ทรัพยสิน

 ประสานงานในดานตาง ๆ ตามภารกิจ  ทุกรายการ ไมมีสถานที่จัดเก็บทรัพยสินที่เหมาะสม แตละฝาย

         ความเสี่ยง  ไมไดจัดทําทะเบียนทรัพยสินของฝายใหเปนปจจุบัน

        - บุคลากรมีการโยกยายบอย ทําใหการปฏิบัติงานตางๆ

ขาดความตอเนื่อง 
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        - บุคลากรขาดความชํานาญ     ๕. กิจกรรมการซอมบํารุงทรัพยสิน

        - ระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติไมชัดเจน      ยังคงมีจุดออนคือ ปริมาณงานมีมากครุภัณฑที่ใชไมสามารถ

        - ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกระชั้นชิด  รองรับปริมาณงานที่มีมากเกินไป ทําใหครุภัณฑเกิดการชํารุดและ

        - ไมมีแผนในการปฏิบัติงาน  เสื่อมสภาพ

       ๒.๑๒ การดําเนินการทางดานพัสดุ (การจัดซ้ือ/จัดจาง)      ๖. กิจกรรมการจัดทําปายประชาสัมพันธ ขององคการ

         ความเสี่ยง  บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

         - โครงการจัดซื้อจัดจางมีเปนจํานวนมาก       ยังคงมีจุดออน คือ กระบวนการจัดทําปายประชาสัมพันธ 

         - บุคลากรขาดทักษะและความรูในระเบียบพัสด(ุการ ติดตั้งลาชา ทําใหมีเวลาประชาสัมพันธนอยกวา  ๑๕ วัน

จัดซื้อ จัดจาง) ไมมากพอ      ๗. กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง

         - ระยะเวลาในการจัดทําโครงการมีนอย       ยังคงมีจุดออนคือ โครงการจัดซื้อจัดจาง มีเปนจํานวนมาก

         - การดําเนินการจัดซื้อ จัดจางไมเปนไปตามระบบ  บุคลากรมีทักษะและความรูเรื่องระเบียบพัสดุไมมากพอ 

      ๓. กิจกรรมการควบคุม  ระยะเวลาในการทําโครงการมีนอย การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง      ๓. กิจกรรมการควบคุม  ระยะเวลาในการทําโครงการมีนอย การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

        ๓.๑ กิจกรรมงานสารบรรณกลาง  ไมเปนไปตามกําหนด เจาหนาที่พัสดุปฏิบัติ ไมตรงตามระเบียบฯ

 กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม ดังนี้       ๘. กิจกรรมงานสอบขอเท็จจริง

         - ติดตามควบคุมการดําเนินงานในระหวางปฏิบัติงาน       ยังคงมีจุดออนคือ การดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงลาชา

 โดยผูบังคับบัญชา ไมเปนไปตามกําหนดเวลา

         - กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานดานสารบรรณและ       ๙. กิจกรรมงานดําเนินการทางละเมิด      

 แจงใหทุกคนทราบ       ยังคงมีจุดออนคือ การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องละเมิดลาชา

        - กําชับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหปฏิบัติตามระเบียบงาน        ๑๐. งานบริหารสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอโชคชัย     

 สารบรรณอยางเครงครัด        ยังคงมีจุดออนคือ รถยนตโดยสารประจําทางไมเขาใช

       - หาสถานที่จัดเก็บเอกสารใหเพียงพอ  บริการตามเงื่อนไข

      -  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย เพ่ือใชลงทะเบียนรับ ๑๑. งานธุรการ การเงิน งานโครงการ งานประสาน

 หนังสือในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   งานประสานงานในดานตาง ๆ ตามภารกิจ

    ๓.๒ กิจกรรมการเบิกจายเงินตามขอบญัญตั ิ         ยังคงมีจุดออนคือ ดานบุคลากรซึ่งฝายศนูยประสานงาน 

 กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม ดังนี้  มีบุคลากรเปนจํานวนมากและสวนใหญบรรจุแตงตั้งใหม และมี

        - ติดตามควบคุมการดําเนินงานในระหวางปฏิบัติงาน  การโยกยายบอยทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่อง บุคลากรยังไม

 โดยผูบังคับบัญชา  มีความชํานาญ และระเบียบกฏหมายวิธีปฏิบัติไมชัดเจน
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        - กําชับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว รอบคอบ        ๑๒. การดําเนินการทางดานพัสดุ (การจัดซ้ือ/จัดจาง)

 ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ พ.ศ.        ยังคงมีจุดออนคือ ภารกิจของฝายศูนยประสานงานฯ และ

2535และที่แกไขเพ่ิมเติม  ศูนยประสานงานอําเภอ เปนภารกิจที่ตองดําเนินการกับสวน

         -  จัดสงเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน  ราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทุก

 ดานพัสดุ เขารับการอบรมการปฏิบัติงานดานพัสดุ  ภาคสวน บางกิจกรรมไมมีความชัดเจน เนื่องจากไมใชภารกิจ

         - จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานพัสดุและแจงใหเจา  โดยตรง ประกอบกับระยะเวลาในการดําเนินงานที่ไดรับมอบ

 หนาที่ทราบ  หมาย มีความกระชั้นชิด เรงดวน ทําใหการประสานงานเกิด

         -  กําชับใหเจาหนาที่จัดทําโครงการตาง ๆแตเนิ่นๆ เพ่ือ  ความผิดพลาด ไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และการดําเนิน

 ใหทันกําหนดเวลาของการสอบราคา  โครงการตาง ๆ พบวา หนวยงานที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

       ๓.๓ กิจกรรมการจัดหาทรัพยสิน  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทักทวงวาไมเปน

   กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม ดังนี้  ไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด

     - กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     - กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยางเครงครัด

     - กําหนดใหมีคณะกรรมการกําหนดราคากลางและทบทวน

 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ หรือเงื่อนไขตาง ๆ เชน ครุภัณฑ      

 คอมพิวเตอร เพ่ือเปนการปองกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิด

 ความผิดพลาดในการจัดซื้อ/จัดจาง 

      - กําหนดมาตรการใหหนวยงานผูใชรับผิดชอบในการ

 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑและราคากลางในเบื้องตน  

      - กําหนดใหแตละฝายมีแผนการใชพัสดุลวงหนา  

      - จัดทําแผนการจัดซื้อ/จัดจาง และพิจารณากําหนดลําดับ  

 ความสําคัญในการจัดหา  

      - นําระบบสารสนเทศดานการบริหารมาใชเปนเครื่องมือ  

 ในการควบคุมและการจัดการดานพัสดุ

   ๓.๔ กิจกรรมการใช การควบคุม และการเก็บรักษาทรัพยสิน  

   กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม ดังนี้
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     - กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวง

 มหาดไทยวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยางเครงครัด

     - จัดทําคูมือเก่ียวกับการใชทรัพยสินตามความเหมาะสม 

 และจัดใหมีอบรมการใชงานใหกับผูเก่ียวของ

     - จัดทําทะเบียนทรัพยสินของสํานักปลัดฯ และของแตละ

 ฝายใหเปนปจจุบัน

     - จัดทํารหัสครุภัณฑและติดรหัสครุภัณฑไวที่ทรัพยสินทุก

 รายการ 

     - จัดสถานที่ติดตั้งและจัดเก็บทรัพยสินใหเหมาะสมกับ

 ประเภทของทรัพยสิน

     - มีการสงมอบและมอบหมายใหหนวยงาน/เจาหนาที่รับ

 ผิดชอบควบคุมดูแลทรัพยสิน ผิดชอบควบคุมดูแลทรัพยสิน

      - มีการตรวจนับทรัพยสินทุกสิ้นป และจัดทํารายงานผล

 การตรวจนับเสนอผูบริหารทราบ และพิจารณากรณีทรัพยสิน

 ชํารุด เสื่อมสภาพหรือสูญหาย

      - มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงตามระเบียบ

 กรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพหรือสูญหาย  

      - หากมีการจําหนายทรัพยสินแลว ใหเจาหนาที่พัสดุลง  

 จําหนายพัสดุนั้น จากทะเบียน  

      - จัดทําบัญชีรับจายพัสดุ และจัดทําใบเบิกพัสดุ เปนหลัก  

 ฐานในการตรวจสอบความถูกตองของวัสดุคงเหลือกับบัญชี  

 ทะเบียน 

      - มีการตรวจนับวัสดุคงเหลือทุกสิ้นป 

      - นําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการประเมินผลการรับ

 จายวัสดุคงคลังแทนการทํางานดวยมือ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว

 และมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น
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    ๓.๕ กิจกรรมการซอมบํารุงทรัพยสิน

      กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้

     - กําหนดใหมีแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑ

     - กําหนดใหทุกหนวยงานมีหนาที่ปฏิบัติตามแผนบํารุงรักษา

 ครุภัณฑอยางเครงครัด

     - หากมีความชํารุดเสียหายของครุภัณฑในระยะเวลาการรับ

 ประกัน ใหรีบแจงผูขาย/ผูรับจาง ดําเนินการแกไขซอมแซม

 โดยเร็ว 

      - กําหนดใหเจาหนาที่พัสดุและหนวยงานเจาของครุภัณฑ

 และผูดูแลตรวจสอบหลักประกันสัญญา และตรวจสอบ

 ความชํารุดเสียหายของครุภัณฑ กอนหมดระยะเวลารับประกัน  

      - จัดทําทะเบียนซอมบํารุงรักษาครุภัณฑทุกรายการเพื่อ  

 ใชในการควบคุมและตรวจสอบคาใชจายและเปนขอมูลประกอบ   ใชในการควบคุมและตรวจสอบคาใชจายและเปนขอมูลประกอบ  

 การประเมินความคุมคาในการใชเงินตอไป  

      ๓.๖ กิจกรรมการจัดทําปายประชาสัมพันธ  ขององคการ

 บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

        - จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถ  

 มาอบรมใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบออกแบบปาย เพ่ือใหมีความ  

 รูความชํานาญในการออกแบบปายประชาสัมพันธ  

     ๓.๗ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง 

       - จัดอบรมเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เจาหนาที่พัสดุเปนประจํา

       - ควรจัดผูเชี่ยวชาญดานการจัดซื้อ จัดจางไวใหเจาหนาที่

 ปรึกษาและหาแนวทางแกไข

       - ควรจัดทําขอมูลในการถูกทักทวงและขอเสนอแนะในการ

 ปฏิบัติใหกับเจาหนาที่พัสดุเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

 ใหกับเจาหนาที่
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      ๓.๘ กิจกรรมงานสอบขอเท็จจริง

       - มอบหมายภารกิจและกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ

       - เรงรัดติดตามงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

       - สงบุคลากรเขารับการอบรมและพัฒนาความรูดานตางๆ

      ๓.๙ กิจกรรมงานดําเนินการทางละเมิด

       - ประชุมติดตามและเรงรัดผูเก่ียวของเปนระยะๆ

       - จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดานสอบสวน เสนอผู

 บริหารทราบทุกเดือน

       - ซักซอมแนวทางปฏิบัติงานดานการสอบสวน พรอมแจง

 เวียนสวนราชการในสังกัดทราบ

      - สงบุคลากรเขารับการอบรมและพัฒนาความรูในหลักสูตร

 ตาง ๆ 

      ๓.๑๐ งานบริหารสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอโชคชัย

        -ประสานขอความรวมมือจากขนสงจังหวัดและผูประกอบ 

 การใหนํารถยนตโดยสารประจําทางเขาใชบริการสถานีขนสง

๓.๑๑ งานธุรการ การเงิน งานโครงการ งานประสาน

  งานประสานงานในดานตาง ๆ ตามภารกิจ

       - ติดตามการดําเนินงานในระหวางปฏิบัติงานโดยผูบังคับ

 บัญชา

       - ปรับปรุงขอมูลในคูมือหรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน

 และถูกตองตามระเบียบ

       - ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานและควบคุมใหเปนไป

 ตามแผน 

       ๓.๑๒ การดําเนินการทางดานพัสดุ (การจัดซ้ือ/จัดจาง)

         - ติดตามการดําเนินงานในระหวางปฏิบัติงานโดยผูบังคับ

 บัญชา 

         - เรงรัดการจัดการอบรมใหเกิดขึ้นโดยเร็ว

         - ปรับปรุงขอมูลในคูมือหรือเอกสารตางๆ ใหเปนปจจุบัน

 และถูกตองตามระเบียบ
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       ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

     ๔.๑ งานสารบรรณกลาง

        - ติดตามการดําเนินงานระหวางปฏิบัติงานโดยผูบังคบั

 บัญชา  

     ๔.๒ กิจกรรมการเบิกจายเงินตามขอบญัญตัิ

         - ปรับปรุงคาํสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน และแจงเวียน

 ใหเจาหนาที่ทราบ 

         - จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรม

         - จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับใหเจาหนาที่ไวศกึษา

         - นําระบบสารสนเทศมาใชในการรับ-สงหนังสือ

    ๔.๓ กิจกรรมการจัดหาทรัพยสิน

        - เผยแพรนโยบายการจัดหา กระบวนการ และขั้นตอน

 ในการดําเนินการรวมทั้งมาตรการตาง ๆ ที่ กําหนดใหทุกฝาย

 ทราบและถือปฏิบัติ

         - ชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบายกฎระเบียบ

 และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของใหฝายตาง ๆ ทราบและถือ

 ปฏิบัติ 

         - ทบทวนทําความเขาใจและชี้แจงสภาพปญหาเก่ียวกับ

 การจัดซื้อจัดจาง ใหกับฝายที่ไดรับจัดสรรงบประมาณทราบเปน

 ประจําทุกป 

      ๔.๔ กิจกรรมการใช การควบคุม และการเก็บรักษา

        - จัดใหมีการประชุมชี้แจงหรือแจงเวียน เพ่ือทําความ

 เขาใจ เก่ียวกับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการใชทรัพยสินให

 ผูเก่ียวของทราบ

        - เผยแพรแนวทางและรณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดี

ในการใชทรัพยสินของหนวยงานและการใชทรัพยสินอยาง

 ประหยัดและคุมคา

      ๔.๕ กิจกรรมการซอมและบํารุงรักษาทรัพยสิน

       - จัดใหมีการประชุมชี้แจงหรือแจงเวียนเพ่ือทําความ

 เขาใจ เก่ียวกับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการบํารุงรักษา

 ทรัพยสินใหผูเก่ียวของทราบ

       - เผยแพรแนวทางและรณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดี ใน

การบํารุงรักษาทรัพยสินของหนวยงาน ใชอยางประหยัด คุมคา

       - ทบทวนและทําความเขาใจในกําหนดแผนการซอมบํารุง
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 ครุภัณฑใหกับทุกฝาย

     ๔.๖ กิจกรรมการจัดทําปายประชาสัมพันธ 

       - จัดทําบันทึกขอขอมูลปฏิทินการจัดงานของแตละกอง

 เพ่ือวางแผนในการออกแบบปายประชาสัมพันธ

     ๔.๗ กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง

       - จัดทําโครงการอบรมความรูเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย

 และหนังสือสั่งการเก่ียวกับการจัดซื้อ - จัดจาง เปนประจํา

       - จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาเรื่อง

 การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

       - มีการทําคูมือเก่ียวกับปญหาและแนวทางการปฏิบัติ

 ดานการจัดซื้อจัดจางใหกับเจาหนาที่

     ๔.๘ กิจกรรมงานสอบขอเท็จจริง

        -จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดานการสอบสวน เสนอ

 ผูบริหารทราบทุกเดือน

        - การประชุมติดตามและเรงรัดงาน  
     ๔.๙ กิจกรรมดําเนินงานทางละเมิด

        - ประชุมติดตามและเรงรัดเปนระยะๆ

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดานการสอบสวนเสนอ

 ผูบริหารทราบทุกเดือน

        - มอบหมายภารกิจและกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ

        - สืบคนขอมูลคําพิพากษาศาล ระเบียบ กฎหมายที่

จําเปนในการปฏิบัติงานผานระบบอินเตอรเน็ต

      ๔.๑๐ กิจกรรมงานบริหารสถานีขนสงฯ อ.โชคชัย

        - ปรับปรุงคาํสั่งมอบหมายงานใหเปนปจจุบัน

        - ประชุมติดตามและเรงรัดงานเปนลายลักษณอักษร

        - จัดชองทางเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอความ

 คิดเห็น หรือขอเสนอแนะการใหบริการ

     ๔.๑๑ กิจกรรมงานธุรการ งานการเงิน งานโครงการ งาน

 ประสานงานในดานตาง ๆ ตามภารกิจ

       - กําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด

       - เสนอขอใหจัดอบรมเจาหนาที่เพื่อเพ่ิมความรูความเขาใจ

 ในระเบียบ พัสดุที่เก่ียวของ 
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      ๔.๑๒ การดําเนินการทางดานพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจาง)

        - ติดตอประสานงานกับศูนยประสานงานอําเภอ โดยวิธี

 ทางโทรศพัท แฟกซ e-mail e-office

        - ติดตอประสานงานกับสวนราชการ ภาคประชาชน

 ในพื้นที่อําเภอโดยตรง 

        - จัดอบรมทางเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรดวยระบบ

 GIS, E-office, การจัดทํา Website

    ๕. ติดตามประเมินผล

        ใชแบบรายงานการประชุม แบบประเมินผล แบบรายงาน

 ผลการดําเนินงาน เปนเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผลการ

 ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติ และหัวหนา

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการ 

 ประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ

 ปรับปรุง (ปค.5) พบวา ปรับปรุง (ปค.5) พบวา

      ๕.๑ กิจกรรมงานสารบรรณกลาง

        - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการ

 ควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดออนคือ การจัดหาเครื่องมือ

 เครื่องใชที่ทันสมัยเพ่ือใชลงทะเบียนหนังสือระบบงานสารบรรณ

 อิเล็กทรอนิกส     

     ๕.๒ กิจกรรมการเบิกจายเงินตามขอบญัญตัิ  

        - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการ

 ควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดออนคือ การเบิกจายเงิน

 ไมทันตามกําหนดเวลา เนื่องจากปริมาณงานมากและไมมีกรอบ

 อัตรากําลังตําแหนงเจาหนาที่ พัสดุจําเปนตองใชบุคลากรที่ไม

 ตรงกับตําแหนง การจัดงานโครงการตาง ๆ มีความกระชั้นชิด

ทําใหดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลา ทําใหเลี่ยงการสอบราคา

    ๕.๓ กิจกรรมการจัดหาทรัพยสิน

        - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการ

 ควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดออนคือ การจัดหาทรัพยสิน

 ไมทันตามกําหนดเวลา มีการจัดหาทรัพยสินที่ไมมีอยูในแผน

 การควบคุมดูแลทรัพยสินไมท่ัวถึง ระยะเวลาในการจัดหาไม

 เพียงพอ มีการใชบุคลากรคนเดียวกันปฏิบัติงานในหลายหนาที่  
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      ๕.๔ กิจกรรมการใช การควบคุม และการเก็บรักษา

ทรัพยสิน

        - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการ

 ควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดออนคือ มีการโยกยาย  

 ครุภัณฑโดยไมแจงเจาหนาที่พัสดุทราบ ไมมีการจัดทํารหัสครุ

 ภัณฑและติดรหัสครภุัณฑ ไวที่ทรัพยสินทุกรายการ มีสถานที่

 จัดเก็บทรัพยสินที่เหมาะสม แตละฝายไมไดจัดทําทะเบียน

 ทรัพยสินของฝายใหเปนปจจุบัน

      ๕.๕ กิจกรรมการซอมและบํารุงรักษาทรัพยสิน

        - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการ

 ควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดออนคือ ปริมาณงานมาก

 ครุภัณฑท่ีใชไมสามารถรองรับปริมาณที่มีมาก ทําใหครุภัณฑ  
 เกิดการชํารุดและเสื่อมสภาพ

     ๕.๖ กิจกรรมการจัดทําปายประชาสัมพันธ     ๕.๖ กิจกรรมการจัดทําปายประชาสัมพันธ

        - ไมสามารถควบคุมใหผูบริหารตรวจสอบอยางรวดเร็วได

 เนื่องจากมีภารกิจมาก

        - ผูออกแบบมีไมเพียงพอ ทําใหงานลาชา และเจาหนาที่

 มีภารกิจอื่นที่ตองรับผิดชอบ  

     ๕.๗ กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง

       - เจาหนาที่ขาดความรูความชํานาญในระเบียบกระทรวง

 มหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ

        -บางครั้ง ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมถูกตองตามระเบียบ

     ๕.๘ กิจกรรมงานสอบขอเท็จจริง

        - จัดทํารายงานผลการปฏิบัติดานการสอบสวน เสนอ

 ผูบริหารทราบเปนระยะ

     ๕.๙ กิจกรรมดําเนินงานทางละเมิด

       - ใชการสรุปสํานวนพรอมรายงานผลความคืบหนา ไปยัง

 หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อแสดงถึงการแลวเสร็จและบรรลุวัตถุ

 ประสงคของงาน

     ๕.๑๐ กิจกรรมงานบริหารสถานีขนสงฯ อ.โชคชัย

       - ประสานและขอความรวมมือผูประกอบการขนสงปฏิบัติ

 ตามเงื่อนไขการเดินรถ
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     ๕.๑๑ กิจกรรมงานธุรการ งานการเงิน งานโครงการ งาน

 ประสานงานในดานตาง ๆ ตามภารกิจ

        -  ประเมินจากการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามกําหนดเวลา

        - ประเมินจากขอทักทวงของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

     ๕.๑๒ การดําเนินการทางดานพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจาง)

        - มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

 โดยเริ่มจากผูประสานงานอําเภอ หัวหนาศูนย และหัวหนา

 สํานักปลัดฯ

         - มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรม

 การควบคุมการปฏิบัติงานของศนูยประสานงานอําเภอ โดยออก

 นิเทศติดตามการปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๒ ครั้ง
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 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลการประเมิน/ขอสรุป
1. สภาพแวดลอมการควบคุม

    1.1 สภาพแวดลอมภายใน

    1.1.1 การมอบหมายหนาที่

    - บุคลากรที่มีอยูไดรับมอบหมายงานนอกเหนือจากงานในหนาที่    - บุคลากรที่มีอยูไดรับมอบหมายงานนอกเหนือจากงาน

ในหนาที่ตามคําสั่งแบงงานที่ไดรับมอบหมาย

   -  มีการมอบหมายงานใหมในแตละฝายไมสอดคลองกับ

ปริมาณงานที่มีจํานวนมากและระยะเวลาในการเสนอ

หนังสือนอย

   -  มีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตาง ๆ

ระบุไวเปนลายลักษณอักษร บุคลากรฝายทุกคน          

ตระหนักถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ  

โดยผูบริหารควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด

    1.1.2 ทักษะ ความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน

    - มีการปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ฝายในการปฏิบัติงานการแกไข    -  มีการวิเคราะหความรูทางการศึกษา และทักษะ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบขั้นตอนการพิมพการเสนอหนังสือทําให ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน มอบหมายงานโดยประเมิน 

การเสนอหนังสือโครงการจัดซื้อจัดจางลาชา จากความชํานาญ ตามคําสั่งมอบหมายงาน

    - การปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานดานพัสดุและการเงิน    - จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีประสบการณมาใหคําแนะนําแนวทาง

ตองศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP และ E-LAAS การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางระบบ E-LAAS และ

เจาหนาท่ีตองใชเวลาในการศกึษาขั้นตอนการทํางาน รูปแบบการพิมพหนังสือจัดซื้อจัดจางแบบใหม ใหคําแนะนํา

รูปแบบการพิมพเสนอหนังสือในรูปแบบตางๆ

    1.2 สภาพแวดลอมภายนอก

    - การประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัด    - การประสานงานขอมูลยังไมไปในทิศทางเดียวกัน

การศกึษา ยังไมสอดคลอง ไปในทิศทางเดียวกัน    - มีการประชุมผูบริหารโรงเรียนรวมกับหัวหนาสวนราชการ

เพ่ือประสานงานกัน

   - มีการประชุมกรรมการการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

การศกึษา

    - นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล    - มีการปฏิบัติตามขอกําหนดดานบุคลากรกําหนดนโยบาย

เปนไปในลักษณะที่พัฒนาความรู ความสามารถของ 

บุคลากร เพ่ือชวยสนับสนุนประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน มีการประชุมชี้แจงงานกอน-หลัง

    - ความซื่อสัตยและจริยธรรม    - มุงเนนความซื่อสัตยและจริยธรรม ประพฤติตนใหเปน

ตัวอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอเก่ียวกับการมีความซื่อสัตย

และจริยธรรม
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    - ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร    - มีการกําหนดเปาหมายและนโยบาย มีการปรับปรุง  

คุณภาพของงาน สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอ

    - โครงสรางฝาย    - มีการจัดโครงสรางฝายที่ชัดเจน ถูกตอง และเปนปจจุบัน

ตามกรอบอัตรากําลังที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด

2. การประเมินความเสี่ยง

    2.1  การกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม    - มีแผนปฏิบัติการ กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมในรูป

ของพันธกิจ เปาประสงค และวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

   - วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองและเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตรและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม

    2.2  การระบุความเสี่ยง    - ผูบริหารประชุมบุคลากรฝายเพ่ือหาแนวทางกําจัด

ความเสี่ยง พรอมหาวิธีปรับปรุงแกไข ควรมีการประชุม

ติดตามงานเดือนละ 1 ครั้ง

    2.3  การวิเคราะหความเสี่ยง    - ผูบริหารประชุมเก่ียวกับความเสี่ยงตอการจัดกิจกรรม

และวิเคราะหหาสาเหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงตอบุคลากร

ในองคกร

    2.4  การบริหารความเสี่ยง    - ผูบริหารไดมีการบริหารที่เหมาะสมกับงานติดตามผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือปองกันและลดความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

    3.1 หลักการทั่วไป    - มีการระบุวัตถุประสงคที่เก่ียวของกับกิจกรรม                

มีการสั่งการใหมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมท่ีกําหนด

   - กําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําใหเปนปจจุบัน

    3.2 การควบคุมทั่วไป    - มีการสอบทานกิจกรรมการควบคุมเปนระยะ ๆ ตอเนื่อง 

เพ่ือพิจารณาวาตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

    3.3 กิจกรรมการควบคุม    - จัดใหมีการบันทึกการปฏิบัติงาน  

   - มีการบริหารกิจกรรมโดยการตรวจสอบลวงหนา

แบงหนาที่การปฏิบัติงานแทนบุคลากรฝายที่ลาหรือ

ไปราชการอยางชัดเจน

    3.3.1  การควบคุมทั่วไป    - มีการกําหนดข้ันตอนวิธีการปฏิบัติที่เก่ียวของกับ

กิจกรรมของผูปฏิบัติงาน

    3.3.2  การควบคุมระบบงาน    - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้งใหผูบริหาร

ทราบตามแผนงานและกิจกรรม
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร

    4.1  สารสนเทศ    - เจาหนาที่ที่เก่ียวของจัดทําโครงการ/กิจกรรม

ที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับการพัฒนาการศกึษา

นอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

แกประชาชน งานพัฒนาการศึกษาตามบันทึก  

ขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

   - การนําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการปฏิบัติราชการ    

การติดตอสื่อสารขอมูลขาวสาร เก่ียวกับ ระเบียบ 

หนังสือสั่งการตางๆ จึงสามารถปฏิบัติตามไดทันที

    4.2  การสื่อสาร    - มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน

อยางเพียงพอ ระบบการสื่อสารชัดเจนเพ่ือใหบุคลากร

ทราบบทบาทหนาที่ มีการประชุมเพ่ือ เสนอความคิดเห็น

 มีระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการ บันทึกขอความ 

เพ่ือใหบุคลากรฝาย รับทราบอยางท่ัวถึง

   - นําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการปฏิบัติงาน และการสื่อสาร

   - มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบยังไมเรียบรอย

   - มีความตองการพัฒนาโปรแกรมในสวนของสถานศกึษา

   - บุคลากรไมมีความรูในการสรางระบบการจัดเก็บขอมูล

   - นําระบบอินเตอรเน็ตที่เร็วขึ้น มาชวยในการจัดซื้อจัดจาง

การลงระบบ E-LAAS ตองใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการ

บริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามขอมูล ขาวสาร 

ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ  

หนังสือสั่งการไดทันทีทันใด

   - การติดตอประสานงานทางโทรศัพท โทรสารและ 

อินเตอรเน็ต ในการติดตอประสานงานกับสวนราชการอ่ืนๆ

5. การติดตามประเมินผล

   5.1  การติดตามผลระหวางปฏิบัติงาน    - มีการประเมินผลโดยผูบริหาร โดยการนิเทศ  ติดตาม 

กํากับการปฏิบัติงานทุกเดือน 

   5.2  การประเมินรายครั้ง    - มีการรายงานผลกิจกรรม หากมีขอบกพรองใหเรง

   แกไขทันที   

   5.3  การปรับปรุงแกไขตามขอตรวจสอบและ     - ผูบริหารใชวิธีการบริหารการประเมินอยางสมเหตุ  

ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ และเหมาะสม มีการประเมินกิจกรรมทุกครั้ง  

   - ตรวจผลงานความกาวหนาของบุคลากรฝายทุกคน  

รายงานความกาวหนาและมีการปรับปรุงแกไข ขอบกพรอง 
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   - ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง รวดเร็ว

   - ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามคําสั่งมอบหมายงาน และ  

ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา

   - กําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ

และขอบังคับ ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานทางพัสดุ

สวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเสนอหนังสือตางๆ 

ใหศึกษารูปแบบการพิมพหนังสือรูปแบบขอความตางๆ

ผลการประเมินโดยรวม
   1. ฝายบริหารงานทั่วไป ความเสี่ยงภายใน คือ ปริมาณหนังสือ

ที่เขา มีปริมาณมากและมีความเรงดวนแตระยะเวลาในการเสนอ

หนังสือตองใชเวลาในการติดตอประสานงานทําใหอาจเสนอ

หนังสือไมทันกําหนดเวลา 

   2. ฝายสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม มีความเสี่ยง

ภายใน คือ กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ เก่ียวกับ

การสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นอยาง

เรงดวน  มีการควบคุมไมเพียงพอจึงตองกําหนดใหมีการ

ประเมินความเสี่ยงในจุดที่มีความสําคัญ เพื่อกําหนดการ

ควบคุมที่จําเปนคุมคาและเพียงพอตอไป

    3. ฝายการศึกษาในระบบ มีการมอบหมายหนาที่ความ

รับผิดชอบรวมทั้งมีขอกําหนดในการดําเนินงานตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง พัฒนาการศึกษาในระบบแกนักเรียนโรงเรียน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จุดออนที่ตอง

ควบคุมภายในคืองานขออนุญาตนํานักเรียนไปทัศศึกษา

มีการควบคุมไมเพียงพอจึงตองกําหนดใหมีการประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดการควบคุมตอไป 

   4. ฝายการศึกษานอกระบบ มีองคประกอบการควบคุมภาย

ในครบทั้ง 5 องคประกอบ แตมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ตอง

ปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพ่ือใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งข้ึนจึงควรกําหนดวิธีและ

แผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอไป

   5. ฝายสงเสริมคุณภาพการศกึษา ความเสี่ยงภายใน คือ 

การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดีเดน หลักเกณฑและวิธีการการดําเนินงานไมสอดคลองกับ

ระยะเวลาที่กําหนด และการจัดงานมหกรรมการจัดการ
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ศึกษาทองถิ่นโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา ในการดําเนินงานเนื่องจากมีผูเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานจํานวนมาก

    6. ฝายสงเสริมกีฬาและนันทนาการ ความเสี่ยงภายใน คือ 

ขาดบุคลากรดานกีฬาและนันทนาการที่มีความเชี่ยวชาญใน

การปฏิบัติงาน โดยใหประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ 

   7. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีองคประกอบการ

ควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบเพียงพอที่จะทําใหการ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว และตอง

ปรับปรุงกระบวนการควบคุม 
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สํานักการคลัง ผลการประเมิน/ขอสรุป

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
    ผูอํานวยสํานักการคลัง แจงใหเจาหนาที่ทุกคนมีความซื่อสัตย    - สภาพแวดลอมการควบคุมของสํานักการคลัง ในภาพรวม

 และมีจริยธรรม ใหปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ปฏิบัติเปนแบบ  มีความเหมาะสม และมีสวนทําใหการควบคุมภายในของกองคลัง

 อยางที่ดี มีการประเมินและพิจารณาความดีความชอบของ  มีประสิทธิผล ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ

 บุคลากรจากความสําเร็จของงาน มีการระบุชัดเจนในสวนที่  หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ

 บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดีและสวนที่ตองมีการปรับปรุง มี

 การกําหนดโครงสรางและสายการบังคบับัญชาชัดเจน และมี

 การแสดงผังการจัดองคกรถูกตองและเปนปจจุบัน

๒. การประเมินความเสี่ยง
    สํานักการคลัง มีการประเมินความเสี่ยง โดยการกําหนดวัตถุ    - มีการประเมินความเสี่ยง โดยการจัดการกับความเสี่ยงตาง ๆ

 ประสงคระดับกิจกรรมที่ชัดเจน ปฏิบัติได วัดผลได มีการระบุ  มีการประเมินอยางเปนระบบ มีการกําหนดแนวทางปองกันความ

 ปจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะหความเสี่ยง และมีการกําหนดวิธีการ  เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 ควบคุมเพ่ือปองกันความเสี่ยง

๓. กิจกรรมการควบคุม
     สํานักการคลังไดกําหนดกิจกรรมการควบคุมข้ึนตามวัตถุ    - มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคลอง

 ประสงคและผลการประเมินความเสี่ยง มีการสอบทานติดตาม  กับกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการสอบทานติดตามผล

 ผลสําเร็จโดยผูบริหารระดับสูง มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ  สําเร็จโดยผูบริหารระดับสูง มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ

 เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง และมีมาตรการติดตามตรวจสอบ  เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงอยางชัดเจน มีมาตรการติดตาม 

 ใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือ  และตรวจสอบใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

 สั่งการ  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
    สํานักการคลัง มีการกําหนดใหมีระบบสารสนเทศและการ    - มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม

 สื่อสารที่เหมาะสม ครอบคลุม ทั้งภายในและภายนอกองคกร  มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชงานไดอยางครอบคลุม รูปแบบ

 สื่อสารชัดเจน ทันเวลา สะดวกตอผูใช มีการจัดทําสื่อประชา

 สัมพันธในรูปแบบตางๆ เผยแพรครอบคลุมทั้งภายในและ

 ภายนอกองคกร

๕. การติดตามประเมินผล

    สํานักการคลัง มีการควบคุมภายในที่วางไวอยางเหมาะสม     - มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการติดตามผล การปฏิบัติงาน

 มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติงานจริง มีการติดตามผลการ อยางตอเนื่อง เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายใน ใหทันสถานการณ 

 ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในตาม ที่เปลี่ยนแปลงไป

 ความเหมาะสมใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป
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ผลการประเมินโดยรวม

    สํานักการคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

มีการวางระบบควบคุมภายในไวเปนระบบ มีการติดตามผล

การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายใน

ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป

  

   

 



 และตรวจสอบใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
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สํานักการชาง ผลการประเมิน/ขอสรุป
๑.  สภาพแวดลอมการควบคุม   - บุคลากรสํานักการชางมีความรูความสามารถพรอมที่จะ

   - มีความรู ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการปลูกฝง

มอบหมาย ใหบุคลากรมีจรรยาบรรณของการเปนขาราชการ ลูกจาง พนัก

   - มีความซื่อสัตย และจริยธรรม งานจางมีทัศนคต ิความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยและมีจริยธรรม

   - มีการมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ดี ที่ดี 

๒.  การประเมินความเสี่ยง

    - การตรวจรับงาน  - ผูที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจการจางมีความรู

ความสามารถในการทํางานอยางดี มีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน

 มีความพรอมในการรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก

 ๓. กิจกรรมการควบคุม

   - กําหนดใหผูอํานวยการสวน หัวหนาฝายควบคุมดูแลผูใต  - บุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในแตละงานทําหนาที่

บังคับบัญชาตามลําดับขั้นใหถือปฏิบัติหนาที่ตามกฏระเบียบขอ ดวยความถูกตอง ละเอียด รอบคอบ มีการตรวจสอบได

บังคับตาง ๆ 

 ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

  - มีการสงเสริม สนับสนุนการการพัฒนาระบบสารสนเทศและ  - มีบอรดประชาสัมพันธ ศูนยกระจายเสียงประชาสัมพันธขาว

การสื่อสารในสํานักการชางเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานทราบ สารประจําและมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ในระบบ

อยางทั่วถึง การสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส(Facebook,Line)

  ๕. การติดตามประเมินผล

  - ประเมินผลงานที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  - รวบรวมผลการปฏิบัติงานที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว

โดยเก็บเปนรูปเลมเพ่ือรายงานผูบังคับบัญชา



องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

1 2

กองการเจาหนาที่ ผลการประเมิน/ขอสรุป
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม

    ๑.๑ ความซื่อสัตยและจริยธรรม

          - มีการกําหนดจริยธรรมที่บุคลากรในองคกรควรปฏิบัติ    - มีการจัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 เปนลายลักษณอักษร และแจงเวียนใหทราบโดยท่ัวกันอยางสม่ํา  เรื่อง การกําหนดคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการและลูกจาง

เสมอและจริงจัง  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาและไดมีการกําชับเจา

 หนาที่ทุกฝายถือปฏิบัติโดยเครงครัด

          - ผูบริหารทุกระดับในองคกรสงเสริมและสนับสนุน    - ผูบริหารในองคกรปฏิบัติตนเปนแบบอยางใหเจาหนาที่เห็นถึง

 วัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนความสําคัญของความซื่อสัตยและ  ความเสียสละ ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

 จริยธรรมโดยสื่อสารทางวาจาในการประชุมหรือพูดคุยกับ  ในการปฏิบัติงาน

 บุคลากรในองคกร

    ๑.๒ ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร

          - คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ไดกําหนดระดับความรู    - ในการประชุมทุกครั้งผูบริหารไดใหความสําคัญในเรื่องความ

 ความสามารถ ทักษะและประสบการณที่จําเปนสําหรับแตละ  ซื่อสัตย สุจริตและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยกําชับเจาหนา

 ตําแหนงงานไวอยางเหมาะสม  ที่ทุกหนวยปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการโดย

  เครงครัด 

          - องคกรมีการจัดฝกอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจ    - องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดมีการสงเสริมและ

ใหกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ  สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการอบรมอยางสม่ําเสมอเพ่ือ

 การพัฒนางาน

    ๑.๓ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร

          - มีทัศนคตทิี่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เก่ียว    - ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานมีการสงบุคลากรเขารับ

 กับการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การติดตามและ  การอบรมเพ่ือจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ มีการตั้งงบประมาณ

 ประเมินผล การเลือกนโยบาย ระบบสารสนเทศทางการ  เพ่ือพัฒนาสารสนเทศ มีการตรวจสอบภายใน โดยหนวยตรวจ

 บริหารและการพัฒนาทรัพยากร บุคลากร การติดตามการ  สอบภายใน และภายนอกจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน

 ตรวจสอบและประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายใน และ  

 ภายนอก  

          - ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการกระจาย    - มีการแบงหนาที่ทุกคนรับผิดชอบแตละฝาย

 อํานาจตามลักษณะการดําเนินงาน เพ่ือใหการบริหารเกิดความ  

 คลองตัวและไมลาชา  

          - ผูบริหารระดับสูงสนับสนุนในการจัดวางระบบ    - การสงเสริมใหเจาหนาที่เขารับการอบรมเก่ียวกับการวาง

ควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงและการดําเนินการตาม ระบบควบคุมภายใน

 ภารกิจ หรือการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงภายหลังจากการ

 วิเคราะหความเสี่ยงที่เก่ียวของอยางรอบครอบและการพิจารณา  

 วิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง
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    ๑.๔ โครงสรางองคกร

          - การกําหนดโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชา    - ปจจุบันกองการเจาหนาที่ กําลังอยูในระหวางดําเนินการ

 มีความชัดเจน และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงาน ปรับปรุงโครงสรางบุคลากร เพ่ือใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน

 ขององคกรรวมทั้งมีการแสดงแผนผังการจัดองคกรที่ถูกตองและ  

 เปนปจจุบันใหบุคลากรทุกคนทราบ  

    ๑.๕ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  

          -  ผูบริหารสูงสุดขององคกรไดมอบอํานาจหนาที่ตาม    - มีการจัดทําคําสั่งมอบอํานาจหนาที่ และแจงเวียนบุคลากร

 ความจําเปนในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรที่เหมาะสมเปน  ในสังกัดทุกสวนทราบ เปนลายลักษณอักษร

 ลายลักษณอักษร และแจงใหบุคลากรทุกคนทราบโดยทั่วกัน

    ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารดานบคุลากร

          - การบรรจุ แตงตั้ง และโยกยายบุคลากรพิจารณาจาก    - มีการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรโดยเนนบุคคลที่มีคุณวุฒิ

 คุณวุฒิประสบการณ ความซื่อสัตย และจริยธรรม  และประสบการณ โดยการสอบคัดเลือก

          - มีการจัดปฐมนิเทศใหกับขาราชการบรรจุใหม    - กองการเจาหนาที่ ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม

          - มีการเลื่อนตําแหนง อัตราเงนิเดือน และโยกยายขึ้นอยู    - การเลื่อนตําแหนงพิจารณาจากการสอบคัดเลือก การเลื่อน

 กับการประเมินผลงาน  อัตราเงนิเดือน พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

 ขาราชการ และการโยกยาย ขึ้นอยูกับคุณวุฒิและประสบการณ

          - การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดพิจารณา    - มีการกําหนดไวในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

 รวมถึงความซื่อสัตยและจริยธรรม

    ๑.๗ การติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน  

          - คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกํากับดูแล    - มีการมอบหมายใหหัวหนาฝายแตละฝายควบคุมดูแลการ

 การปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตามระบบควบคุมภายใน  ปฏิบัติงาน

 ที่กําหนดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

๒. การประเมินความเสี่ยง  

    ๒.๑ วัตถุประสงคระดับองคกร  

          - มีเอกสารท่ีระบุวัตถุประสงคและเปาหมายทิศทางการ    - จัดทําเอกสารแจกใหกับเจาหนาที่ทุกคนทราบถึงกิจกรรม

 ดําเนินงานขององคกรไวอยางชัดเจนและวัดผลได  ในแตละเดือน

          - วัตถุประสงคดังกลาวไดเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากร    - จัดการประชุมและการแจงเวียนหนังสือใหกับเจาหนาที่ภายใน

 ทุกระดับทราบและเขาใจตรงกัน ชัดเจน และวัดผลได  กองการเจาหนาที่ทราบ

    ๒.๒ วัตถุประสงคระดับกิจกรรม

          - ขอความวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับกิจกรรม   - มีการจัดทําแผนการดําเนินงานลวงหนาที่สอดคลองกับ

 สอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงคระดับองคกรและแผน  นโยบายขององคกร

 ยุทธศาสตร  

          - วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติและวัดผลได และ   - ใหแตละกิจกรรมเขียนโครงการข้ึนมาโดยชี้แจงถึงหลักการ

 เปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลายในองคกร  เหตุผล และหลังจากกิจกรรมดําเนินการเสร็จตองสรุปผล การ
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   ดําเนินงานสงกองการเจาหนาที่

          - บุคลากรทุกคนที่เก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุ    - จัดการประชุม อธิบายวัตถุประสงคแตละขอใหทุกคนทราบ

 ประสงคระดับกิจกรรมและใหการยอมรับ  และแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่ขาดหายไป

    ๒.๓ การระบปุจจัยเสี่ยง

          - ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมิน    - ผูบริหารมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันเพ่ือประเมิน

 ความเสี่ยง  ความเสี่ยง

          - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน   - รวบรวมและชวยกันประเมินวามีปจจัยใดบางที่สงผลกระทบ

 และปจจัยภายนอก  ใหกิจกรรมไมบรรลุวัตถุประสงค

    ๒.๔ การวิเคราะหความเสี่ยง   

          - ผูบริหารระดับสูงกําหนดหลักเกณฑในการตัดสินระดับ    - ผูบริหารและหัวหนาฝาย ตรวจสอบดูวามีความเสี่ยงใดบางท่ี

 ความสําคัญของความเสี่ยง  สงผลกระทบกับองคกรมากที่สุดแตละกิจกรรม

          - ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะหและประเมินระดับ   - มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงและหารือถึงความเสี่ยงที่ตองไดรับ

 ความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ หรือ  การบริหารความเสี่ยง

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

    ๒.๕ การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง

          - ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะหสาเหตุของความ    - จัดการประชุมชี้แจงหารือ เพ่ือกําหนดสาเหตุของความเสี่ยง

 เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและกําหนดวิธีการควบคุมปองกันหรือลด แตละกิจกรรม

 ความเสี่ยง  

          - ในการกําหนดกิจกรรมการควบคุม ทุกกองพิจารณา    - จัดการประชุมพิจารณารวมกัน

 ความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดข้ึนเสมอ  

          - เผยแพรใหบุคลากรทุกระดับในองคกรรับทราบเก่ียวกับ    - จัดประชุมพิจารณารวมกันและทําหนังสือใหทุกคนทราบ

 กิจกรรมการควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง

๓. กิจกรรมการควบคุม  

    ๓.๑ เรื่องท่ัวไป  

          - กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค    - จัดการประชุมวากิจกรรมใดตรงกับแผนการปฏิบัติงาน

และผลการประเมินความเสี่ยง

          - บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจ    - จัดการประชุมอธิบายแตละกิจกรรมและหนาที่ที่ทุกคนตอง

 กรรมการควบคุม  รับผิดชอบ

          - มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไว    - มีตารางกําหนดชวงเวลาปฏิบัติกิจกรรม

    ๓.๒ การสอบทานโดยผูบริหารแตละระดับ  

          - มีการสอบทานงานโดยผูบริหารแตละระดับอยาง    - ใหเจาหนาที่รับผิดชอบไปรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ

 ตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

          - มีการสอบทานการติดตามผลสําเร็จที่บรรลุตามแผน    - ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไปรายงานผลดวยวาจาและทําเปน

 ขององคกร โดยผูบริหารระดับสูง  รายงาน
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          - มีการสอบทานผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับ      - เพ่ือหาผลการดําเนินงานวามีความแตกตางกันมากนอย

 เปาหมาย โดยผูบริหารระดับสวนงานหรือสวนงานยอย  เพียงใด

    ๓.๓ การแบงแยกหนาที่ความรับผดิชอบท่ีสําคัญใหแกแต

 ละบุคคลเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด หรือ

 ความไมถูกตอง  

          - มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติ    - การกําหนดวงเงินและกิจกรรมตองสอดคลองกับแผนที่วางไว

 ของผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณ  

 อักษร  

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  

    ๔.๑ สารสนเทศ

          - การกําหนดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน    - จัดทําโครงสรางการปฏิบัติงาน

 เพ่ือใชสําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร  

          - มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียว    -  แตงตั้งเจาหนาที่ รวบรวมขอมูลเอกสารตาง ๆ และจัดทํา

กับการดําเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  เว็บไซด

 ขอบังคับ และมติรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปน  

 ปจจุบัน  

          - จัดระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจายเงินและ    - ทําฎีกาเบิกจายเงินโดยการประสานงานกับสํานักการคลัง

 การบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู  

          - มีระบบการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและ    - มีการเก็บขอมูลจากสื่อตาง ๆ แลวรายงานตอผูบังคบับัญชา

 ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับทราบ

    ๔.๒ การส่ือสาร

          - มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งจากภายใน และภายนอก    - มีการติดตั้งโทรศัพท โทรสาร และอินเตอรเน็ต

 อยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันการณ  

          - มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคนทราบและ    - การจัดการประชุมชี้แจง หารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกัน

 เขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน และกัน เก่ียวกับการควบคุมภายใน และทุกคนสามารถแสดง

 และจัดชองทางใหสามารถเสนอแนะขอคิดเห็นในการปรับปรุง  ความคิดเห็นได

 การดําเนินงานขององคกร รวมทั้งหาแนวทางในการแกไข

 ปญหารวมกัน  

 ๕. การติดตามประเมินผล  

    ๕.๑ การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน

          - มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติ    - การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระหวางปฏิบัติงาน

 งานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

          - มีรายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน    - ใหคณะกรรมการรายงานผลดวยวาจาหลังจากนั้นทําเปน

 และนําเสนอใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ
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 ตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

          - กรณีการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมาย    - จัดการประชุมเพ่ือดําเนินการแกไขขอผิดพลาด

 องคกร มีวีธีการแกไขไดอยางทันทวงที  

          - มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ    - คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ

 ควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

    ๕.๒ การประเมินรายครั้ง  

          - มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ    - ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน

 ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

 ในลักษณณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง หรือการ  

 ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

          - มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอและ    - ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุปผลการประเมินการควบคุม

ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม  ภายในตอผูบังคับบัญชา

 วัตถุประสงค ขององคกร และการรายงานการตรวจสอบของ  

 ผูตรวจสอบภายในโดยตรง ตอผูกํากับดูแลและ/หรือคณะกรรม  

 การตรวจสอบ 

    ๕.๓ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

          - มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการ     - จัดการประชุม สรุปผลหาขอบกพรองเพ่ือนําแนวทางมา

 ประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  ปฏิบัติงานอยางถูกตอง

 และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร และการ

 ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

    ๕.๔ การรายงานตอผูกํากับดูแล กรณีที่มีการทุจริตหรือ

 สงสัยวามีการทุจริต

          - กําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันที    - มีการรายงานดวยวาจาและทําหนังสือรายงานการทุจริตตอ

 ในกรณีที่พบวามีการทุจริตหรือสงสัยไดวามีการทุจริตหรือไม  ผูบังคับบัญชา

 ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

 และมีการกระทําอื่นที่มีผลกระทบตอองคกรอยางเปนปจจุบัน

 ใหบุคลากรทุกคนทราบ

ผลการประเมินโดยรวม

   กองการเจาหนาที่ มีโครงสรางการควบคุมภายในครบทั้ง 

 ๕ องคประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมภายใน

 เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจ

 เงนิแผนดิน โดยมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตาม

 สมควร แตยังมีจุดออนที่ยังตองปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่ง

 เปนจุดออนที่ไมมีนัยสําคัญ ดังนี้
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   ๑. การกําหนดใหมีการวางแผนการทํางานและมีการติดตาม

 กระบวนการทํางาน โดยตั้งเปาหมายและกําหนดระยะเวลาใน

 กระบวนการทํางาน ซึ่งกองการเจาหนาที่ไดกําหนดใหมีการ

 ประเมินความเสี่ยง ทุกจุดที่มีความสําคัญทั่วทั้งองคกร

 เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีจําเปน คุมคาและเพียงพอ

   ๒. การกําหนดใหมีผูรับผิดชอบงานหลักและใหทุกฝายที่เก่ียว

 ของเขามามีสวนรวมในการดําเนินการโดยใชวิธีการทํางานเปน

 ทีมในกิจกรรมที่ยังมีการควบคุมไมเพียงพอ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

 การบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น





จัดการประชุมและการแจงเวียนหนังสือใหกับเจาหนาที่ภายใน



ใหเจาหนาที่รับผิดชอบไปรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ
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กองแผนและงบประมาณ ผลการประเมิน/ขอสรุป

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม

    ๑.๑ สมรรถนะของบุคลากรในงานปฏิบัติงาน (ความรู ทักษะ    - มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

 ทัศนคติ จริยธรรม และคานิยม) อยางตอเนื่อง (ทุกๆ 6 เดือน)

    ๑.๒ การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ มีคําสั่ง    - มีคําสั่งมอบหมายหนาที่ตามภารกิจหนาที่ที่เหมาะสมและ

 มอบหมายหนาที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และแจงให ความถนัดของบุคลากร โดยยึดหลักโครงสรางและสายการบังคับ

 บุคลากรทราบ บัญชา

    ๑.๓ สมรรถนะของบุคลากรในงานที่ปฏิบัติงาน (ความรู ทักษะ    - มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

 ทัศนคติ จริยธรรม และคานิยม) อยางตอเนื่อง (ทุกๆ 6 เดือน)

    ๑.๔ การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ มีคําสั่ง    - มีคําสั่งมอบหมายหนาที่ตามภารกิจหนาที่ที่เหมาะสมและ

มอบหมายหนาที่ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร และแจงให ความถนัดของบุคลากร โดยยึดหลักโครงสรางและสายการบังคับ

บุคลากรทราบ บัญชา

    ๑.๕ จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร    - มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังของแตละฝายงานชัดเจน และ

ในฝายอยางชัดเจน เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยาง

ถูกตอง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และมีคําสั่งมอบหมายหนาที่

ความรับผิดชอบในฝายของกองอยางชัดเจน

    ๑.๖ กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา และรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติงานตามอํานาจ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติด หนาที่กําหนดไว

ตามประเมินผลแผนพัฒนาขอ ๒๘ และขอ ๒๙ และแกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๒ แกไข ขอ ๒๙ (๓)  

และคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน

ไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองทองถิ่น และตามมติที่ประชุมของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

    1.7 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได    - คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

พิจารณากําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนงาน วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาฯ ขอ 29 ครบถวน

โครงการ วิธีการและดําเนินการติดตามประเมินผล ตลอดจน

ดําเนินการ คัดเลือกโครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจาย

ประจําป เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ

ของประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการที่ดําเนินการจริง

    ๑.8 หัวหนาฝายไดมอบหมายอํานาจหนาที่ใหผูใตบังคับบัญชา   - มีการแบงงานภายในฝายตรวจติดตามประเมินผลแผนงาน

ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงและเกิดผลดีตอองคกร โดยอยูในการกํากับ  โครงการ ตามตําแหนง และหนาที่ ภารกิจอยางชัดเจน

ดูแลของผูบังคับบัญชา 
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    ๑.9 การประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ   -  การพิจารณาความดีความชอบ ไดพิจารณาจากผลการปฏิบัติ

ของบุคลากรในฝาย พิจารณาจากความรับผิดชอบงาน ความ  งานและความรับผิดชอบอยางถูกตอง 

มีวินัย การอุทิศตนใหกับองคกร และผลงานที่สําเร็จตามวัตถุ

ประสงค

    ๑.10 กํากับควบคุมภายใน ตรวจสอบและใหคําแนะนําจาก    - ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการตามระบบควบคุมภายใน

 หัวหนาฝาย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ในกระบวนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของฝายเทคโนโลยี

 ประจําฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหัวหนาฝายจะเปนผูควบ  สารสนเทศ อยางมีระบบ และมีองคความรูในการบริหารงาน

 คุมกํากับดูแลท้ังระบบ  ใหฝายมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได

    ๑.11 ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสวน    - ดําเนินการติดตามประเมินผล โดยใชเครื่องมือคือสอบถาม

 สวนราชการภายในอบจ. ศูนยประสานงานอําเภอ ทั้ง ๓๒ ศูนย ปากเปลาและทําบันทึกการสอบถามไวเปนหลักฐานเพื่อวัดระดับ

และโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๕๘ แหง ประเมินผลโดยการดูแลระบบ ความพึงพอใจของผูใชระบบ

ตรวจสอบดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหากมีปญหา เจาหนาที่

ศูนยประสานงานจะมีหนังสือรองขอใหดูแลระบบดังกลาว

    1.12 การบริหารงานงบประมาณ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป    - ดําเนินการบริหารงานงบประมาณฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ไดรับผิดชอบตามรายละเอียดงบประมาณท่ีปรากฏในขอบัญญัติ

และแผนดําเนินงานประจําป งบประมาณ 2563 ประจําปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ไดบรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)

คิดเปนรอยละของการใชงบประมาณมากกวารอยละ 80

    ๑.13 การบันทึกระบบการคลัง (e-LAAS) และบันทึกระบบ    - ดําเนินการบันทึกขอมูลโดยการใชระบบการคลัง ระบบ

 การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนการใชจายงบประมาณ งบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ

(e-plan) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผานระบบอินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ต ภาพรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง

อยูในการควบคุมดูแลและบันทึกขอมูล เชน โดยนักวิชาการ ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

คอมพิวเตอรปฏิบัติการและนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ เพื่อกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และประชาชนทั่วไปสามารถ

ตรวจสอบขอมูลได

    ๑.๑4 การดูแลปรับปรุงขอมูลสารสนเทศในเว็ปไซต อบจ.    - การควบคุมตรวจสอบโดยนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

 และเว็ปไซตของกองแผนและงบประมาณ www.koratpao.go.th โดยตรง โดยหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศกํากับดูแล

 ใหเปนปจจุบัน โดยนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

    ๑.๑5 การบริหารจัดการโครงการศูนยดาราศาสตร เฉลิม    - การควบคุมการปฏิบัติงานศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

พระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา ตั้งแตประจําปงบประมาณ 7 รอบพระชนมพรรษา ไดรับการดูแลโดยเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่ง

พ.ศ. 2558 เปนตนมาถึงปจจุบัน มีการออกคําสั่งการปฏิบัติราชการประจําศูนยดาราศาสตร โดยการ

แตงตั้งโดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

    ๑.๑6 การจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    - ประเมินจากปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน ขอขัดของในการปฏิบัติงาน

 (e-Government Procurement : e-GP) ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
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ผูปฏิบัติงานไมสามารถนําเอาความรู ประสบการณมาใชแกไขปญหา

ในการบันทึกขอมูลระบบงาน อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชเก่ียว

กับเทคโนโลยแีละสถานการณตางๆ ได ตองติดตอเจาหนาที่สวนกลาง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นโดยตรง ในหวงเวลาที่ผูปฏิบัติใชงาน

พรอมกันไมสามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานได

    ๑.๑7 การลงระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง    - ประเมินจากปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงาน

สวนทองถ่ิน (Electronic Local Administrative Accounting ดานนี้มีจํานวนนอยมาก ทําใหไมมีผูที่สามารถใชงานในระบบ

System : e-LAAS) ที่สามารถแกไขการใชงานระบบไดทันทีในกรณีที่ระบบขัดของ

ตองติดตอเจาหนาที่กรมโดยตรงซึ่งมีขั้นตอนในการติดตอที่ซับซอน

๒. การประเมินความเสี่ยง

    2.1 วัตถุประสงคของการดําเนินงานระดบักิจกรรมสอดคลอง    - มีการประชุมในฝายเปนประจําทุกเดือนเพื่อปองกันความเสี่ยง

และสนับสนุนวัตถุประสงคระดับองคกร ที่จะเกิดขึ้น

    2.2 บุคลากรเขามามีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค    - มีการประชุมชี้แจง เมื่อมีงานที่ไดรับมอบหมายหรืองานเรงดวน

ระดับกิจกรรม

    2.3 บุคลากรในฝายมีสวนรวมในการระบุปจจัยเสี่ยง    - ในการประชุมมอบหมายงาน เปดโอกาสใหผูมีสวนรวม

ไดกําหนดรูปแบบวิธีการทํางาน

    2.4 นําปจจัยทั้งภายในและภายนอกมาระบุและประเมิน    

ความเสี่ยง

    2.5 ความชัดเจนของวัตถุประสงคของการดําเนินงานในการ    - มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอยาง

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและสนับสนุนวัตถุประสงคระดับ นอยปละ 2 ครั้ง และปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกําหนดแนวทางใน

องคกรและแผนยุทธศาสตร การติดตามประเมินผลที่ชัดเจน

    2.6 ความชัดเจนของกิจกรรมในโครงการที่ปฏิบัติวัดผลได และ    - การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ปฏิบัติตามมติ

เปนที่ยอมรับยังมีไมมาก ที่ประชุมและขอเสนอแนะของคณะกรรมการทุกครั้ง

    2.7 บุคลากรทุกคนที่เก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุ    - มีการติดตามประเมินผลทุกยุทธศาสตร ตลอดปงบประมาณ

ประสงคระดับกิจกรรมและใหการยอมรับ โดยใชแบบสอบถามตามวัตถุประสงคโครงการและกิจกรรมที่ดําเนิน

การ ที่สามารถตั้งเปนประเด็นคําถามที่เก่ียวของกับกิจกรรม/

โครงการ

    2.8 การใหความสนใจ/ความสําคัญของกระบวนการติดตาม

ประเมินผล ยังนอยอยู

    2.9 หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามงานอยางตอ    - ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดประเมินความเสี่ยงไวในฝาย

เนื่องเพ่ือสรางกระบวนการปฏิบัติงานในฝายใหเปนระบบ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร ที่มีระดับ

เขารับฟงปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พรอมเสนอแนะชวย เปนผูเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มความรูความสามารถ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในฝาย และสามารถอธิบายใหความรูและแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร

ไดเปนอยางดี
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    2.10 บุคลากรในฝายมีการติดตามขอมูลที่ตองใชในการ    - ดําเนินการติดตามการบันทึกขอมูลโดยนักวิชาการคอม

บันทึกขอมูลสารสนเทศเพ่ือใหไดขอมูลตามระยะเวลาที่กําหนด พิวเตอรและนักวิเคราะหนโยบายและแผน ผูที่ไดรับผิดชอบ

สงขอมูลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยตรง

    2.11 มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให     - เอกสารคาํสั่งมีเลขที่คาํสั่ง/วันที่ ออกคําสั่งชัดเจน สําหรับ

บุคลากรในฝายมีขอบเขตการทํางานที่ชัดเจน และสามารถ การมอบหมายภารกิจฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมิน

ตัดสินใจแกไขปญหาได ไดจากการปฏิบัติตามหนาที่ จากผลงานที่ประจักษ ที่ไดรับ

มอบหมายเปนไปตามลําดับขั้นตอนสายบังคับบัญชา

    2.12 มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําศูนย    - สรุปผลการดําเนินงานศูนยดาราศาตรฯ สรุปผลการประเมิน

ดาราศาสตร 7 รอบพระชนมพรรษา ชัดเจน สามารถตัดสินใจ จากรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอผูบังคบับัญชาทุกเดือน

แกไขปญหาไดในระดับตน และแบบสอบถามความพึงพอใจ จากฝายติดตามและประเมินผล

    2.13 ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน ICT เปนประจําทุกวัน    - สรุปผลการดําเนินงานโดยเจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร ฝาย

โดยนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ และเสนอผลการปฏิบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและงบประมาณองคการบริหาร

งานตอหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศทุกสัปดาห สวนจังหวัดนครราชสีมา

    2.14 การประเมินความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจางตามระบบ    - สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใชระบบติดตาม

e-GP และการบันทึกระบบบัญชีของ อปท. ดวยระบบ e-LAAS และใชระยะเวลานอกราชการในการเขาใชระบบบันทึกขอมูล

โดยการใชระบบติดตาม และพรอมแกไขปญหาดวยการรอระบบ

จาก Server สวนกลางของกรมฯ โดยใชเวลาในระยะเวลานอก

เวลาราชการในการเขาใชระบบการบันทึกขอมูล

๓. กิจกรรมการควบคุม

    3.1 กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขั้นตอนตามวัตถุประสงค    - มีคําสั่งมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรและสั่งดวยวาจา

ของโครงการและการประเมินความเสี่ยง อยางชัดเจน

    3.2 เจาหนาที่ทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ

กิจกรรมการควบคุม

    3.3 มีการสอบทานงานโดยผูบังคับบัญชาแตละระดับ    - มีการเสนอการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและถูกตอง

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ตามขั้นตอนตามสายงานการบังคบับัญชา

    3.4 การปฏิบัติงานดานการติดตามและประเมินผล    - ปฏิบัติงานตามระเบียบ คูมือ ประกาศ หนังสือซักซอม

ไดกําหนดแผนและขั้นตอนการออกติดตามประเมินผล และหนังสือสั่งการตาง ๆ อยางเครงครดั

ตามระเบียบและมติที่ประชุมของคณะกรรมการติดตาม    - สนับสนุนใหบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัด

ประเมินผล นครราชสีมา ไดรับความรูเก่ียวกับการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา/โครงการพัฒนา

    3.5 การพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศใหแกศูนย    - ดําเนินการตามกิจกรรมการควบคุมภายในโดยฝาย

ประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัด เปนศนูยเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดติดตามประเมินผลโครงการที่

สารสนเทศอบจ.นครราชสีมา และหนวยงานศูนยประสานงาน ดําเนินการอยางตอเนื่องหลังจากไดดําเนินการโครงการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 32 แหง ติดตั้งระบบ ทุกโครงการเรียบรอยแลว
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วงจร Internet Coperate และติดตั้งอุปกรณ Wifi Access

Point และระบบ Video Conference 

    3.6 การพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

การศกึษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

58 โรงเรียน ติดตั้งระบบวงจร Internet Coperate 

และติดตั้งอุปกรณ Wifi Access Point

    3.7 การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ศึกษา

วิเคราะห จัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูล

    3.8  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เปนศูนยปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร Server อบจ.นครราชสีมา

    3.9 การบริหารจัดการศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ     - ดําเนินการตามกิจกรรมการควบคุมภายในโดยฝาย

7 รอบพระชนมพรรษา  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดติดตามประเมินผลโครงการที่

ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดําเนินการอยางตอเนื่องหลังจากไดดําเนินการโครงการ

ทุกโครงการเรียบรอยแลว

    3.10  การปรับปรุงขอมูลสารสนเทศในเว็ปไซต องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (กองแผนและงบประมาณ) 

www.koratpao.go.th ใหเปนปจจุบัน

สามารถสืบคนขอมูล

    3.11 งานบันทึกขอมูลในระบบการบริหารการคลังของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยระบบคอมพิวเตอร 

(e-LASS)

    3.12 งานบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการบริหาร

จัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan)

    3.13 การบริหารงานงบประมาณ ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2562-พ.ศ.2565) องคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา และแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 

2562 ใหอยูในหวงเวลาของการใชจายงบประมาณประจําป 

พ.ศ.2562 เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเปนประโยชนตอทาง

ราชการ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร        

    4.1 มีการสื่อสารทางดานวาจาและลายลกัษณอักษรอยาง    - มีการนําระบบ IT มาใชในการติดตามประเมินผลของ

ชัดเจนใหเจาหนาที่ทุกคนทราบ และเขาใจในหนาที่ของตน โครงการ เพ่ือความสะดวกและแมนยํา มีการจัดหาอุปกรณและ

เก่ียวกับการควบคุมภายใน พัฒนาระบบ IT เพ่ือพัฒนางานใหทันสมัยอยูเสมอ และให
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    4.2 มีการนําระบบ IT มาใชในการติดตามประเมินผล โอกาสเจาหนาที่ไดศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานนี้

    4.3 การจัดทําแบบสอบถามเพื่อออกติดตามและประเมินผล อยูเสมอ                                      

แผนงานโครงการกับประชาชนผูไดรับบริการสาธารณะจาก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา นํามารวบรวม 

ประมวลผลและรายงานผูบังคบับัญชาทราบทุกครั้ง และสงผล

รายงานใหหนวยงานที่รับผิดชอบ ไดรับทราบทุกครั้ง เพ่ือเปน

ขอมูลการปฏิบัติงานในครั้งตอไป

    4.4 ใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติงาน    - ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการติดตามประเมินผล 

บริหารงานดานเอกสารใหมากที่สุด  สามารถลดข้ันตอนการ โดยใชระบบสารสนเทศ และการสื่อสารในการปฏิบัติงานให

ทํางาน มากที่สุด เชน การใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

    4.5 ใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ในการตดิตอสงงาน (E-office) ดวยระบบ e-file transfer system 

ใหเปนระบบและบริหารจัดการดานงานเอกสารไดอยางดีเยี่ยม ในการสงเอกสารที่กระชับชัดเจนและลดขั้นตอนการทํางาน

และระบบ ดวยระบบ การใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ที่ตองใชวัสดุสํานักงานมาก รวมถึงสามารถทันตอเหตุการณ 

E-office) ดวยระบบ e-file transfer system มากที่สุดนํามาใชในระบบการรับสงเอกสารภายในองคกร และ 

    4.6 บริหารจัดการระบบฐานขอมูล ดวยระบบการสื่อสาร ภายนอกองคกร เชน ศูนยประสานงานอบจ.นครราชสีมา

ทางโทรคมนาคม Corperate  Internet ดวยความเร็ว จํานวน 32 ศูนย โรงเรียนสังกัดจํานวน 58 แหง และสามารถ

50/10 Mbps. และติดตั้งอุปกรณ Wifi Access Point ตรวจสอบระบบไดวา มีสวนราชการใดที่ยังไมไดรับเอกสาร

บริหารจัดการระบบสารสนเทศใหสามารถใชงาน ที่นําสงไปโดยเจาหนาที่ระบบสามารถตรวจสอบได จากการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเท่ียงตรงทั้งองคกร ใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม 

ภายในและภายนอก

    4.7 ระบบไฟรวอลล (Firewall) คือซอฟตแวร    - ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมให

หรือฮารดแวรในระบบเครือขาย ระบบ Server องคการ เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงานนั้นถูกโจมตี จากผูไมหวังดีท้ังหลาย 

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา คือ เปนตวักรองขอมูลสื่อสาร หรือการสื่อสารที่ไมไดรับอนุญาตซึ่งสวนใหญจะมาจากระบบ

โดยการกําหนดกฎระเบียบมาบังคับใช โดยเฉพาะเรื่องของการ เครือขายอินเตอรเน็ต รวมถึงเครือขาย LAN ดวย ซึ่งใน

ดูแลระบบเครือขาย และความผิดพลาดของการปรับแตงอาจ ปจจุบันมีทั้งรูปแบบ Hardware และSoftware

สงผลทําใหไฟลวอลลมีชองโหว และนําไปสูสาเหตุของการ

โจรกรรมขอมูลทางคอมพิวเตอรได

    4.8 ระบบจัดเก็บขอมูลการใชงานอินเทอรเน็ตของบุคคลากร     - ระบบการควบคุมผูที่กระทําความผิดฝาฝนกฎระเบียบ

และยังครอบคลุมถึงสวนของผูใหบริการอินเทอรเน็ต คือการ และขอบังคับ สรางความเดือดรอนตอผูอ่ืนบนโลกอินเทอรเน็ต

จัดเก็บ Log file ใหเปนไปตามมาตรฐาน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร หรือแมกระทั่งคกุคามเว็ปไซต ทําใหขอมูลบนเว็บไซต

2560  ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองควบคุมหากพบวามี ถูกทําลายหรือเสียหาย ดวยการจัดเก็บ Log file ตาม 

ผูที่กระทําความผิด ฝาฝนกฎระเบียบและขอบังคับ สรางความ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร 2560 

เดือดรอนตอผูอ่ืนบนโลกอินเทอรเน็ตหรือแมกระทั่งคกุคาม

เว็บไซต ทําใหขอมูลบนเว็บไซตถูกทําลายหรือเสียหาย
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5. การติดตามและประเมินผล

    5.1 มีการกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลของโครงการ    - งานติดตามและประเมินผล ขาราชการ เจาหนาที่ยังขาด

ในแตละยุทธศาสตรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน ความเขาใจและใหความสําคัญในงานติดตามและประเมินผล

โครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ/ดําเนินการเทาที่ควร

    5.2 ผลการติดตามและประเมินผลของปที่ผานมา นํามา    -โครงการที่มีการดําเนินการตอเนื่อง ไดนําผลการประเมิน

ปรับปรุงเพ่ือใหรายงานการติดตามและประเมินผลสมบูรณแบบ ขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินโครงการ

และมีประสิทธิภาพ

    5.3 เจาหนาที่ใหความสําคัญเรื่องติดตามประเมินผล โดย    - เจาหนาที่ไดประสานงาน ระหวางผูประเมิน ผูรับผิดชอบ

ติดตามประเมินผลใหครบทุกยุทธศาสตรและทุกโครงการที่ โครงการ เพ่ือขอขอมูลและรายละเอียดการจัดกิจกรรมของ

หนวยงานประสานงานเพ่ือประเมินโครงการ แตละโครงการ

    5.4 ฝายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ไดมี    - เจาหนาที่ไดศึกษาคนควาและพัฒนาการปฏิบัติงาน

การพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลใหมีความชัดเจนและ โดยการนําขอมูลการวิเคราะหโครงการใหมีความถูกตองที่สุด 

ถูกตองที่สุด นําแนวทางนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันที่เชื่อถือและ

ใชอางอิงมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

    5.5 ตั้งโครงการติดตามประเมินผลทุกครั้งหลังการดําเนินการ    - ฝายเทคโนโลยี ไดติดตามประเมินผลการดําเนินการ

โครงการทุกโครงการ ตามโครงการทุกครั้ง โดยใชเครื่องมือคือแบบสอบถาม

ในการประเมินผล

    5.6 ติดตั้งระบบกลองวงจรปด สามารถตรวจสอบการทํางาน    - ชองทางในการติดตอสื่อสารเพ่ือประเมินผลการปรับปรุง

ของระบบกลองวงจรปดของศูนยดาราศาสตรฯผานเครือขายมือถือ ระบบกลองวงจรปดที่ไดแกไขปรับปรุงระบบเรียบรอยแลว 

เพ่ือรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินของทางราชการ

ใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน และเพ่ือประเมินผลการใชระบบ

หลังจากมีการปรับปรุงเรียบรอยแลว

ผลการประเมินโดยรวม

   1. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.นครราชสีมา 

ประจําป มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงคของ

การควบคุม ในระดับหนึ่งแตยังคงมีจุดออน คือ การเปลี่ยนแปลง

ดานเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม

   2. กิจกรรมการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป มีการ

ควบคุมที่เพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

   3. กิจกรรมการประสานแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา มีการควบคุมที่เพียงพอแลว 

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
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   4. กิจกรรมการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

และการบริหารงบประมาณ มีการควบคุมการปฎิบัติงานใน

ระดับที่นาพึงพอใจ และประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง แตยังมี

จุดออน พบความเสี่ยงในเรื่อง นโยบายผูบริหารไมชัดเจน 

ขอมูลที่ไดรับลาชา ประกอบกับมีการปรับปรุง/แกไข/เพ่ิมเติม 

แผนพัฒนาสามปของ อบจ. อยางตอเนื่อง ตลอดจนผลกระทบ

ทางการเมือง

   5. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 

มีการควบคุมที่เพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

   6. กิจกรรมการดูแลปรับปรุงขอมูลสารสนเทศในเว็ปไซต 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และเว็ปไซต

กองแผนและงบประมาณ www.koratpao.go.th มีการ

ควบคุมที่เพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 

โดยใชเครื่องมือ คือแบบสอบถามในการประเมินผล
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กองสงเสริมคุณภาพชีวิต ผลการประเมิน/ขอสรุป
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม    

ฝายวิชาการแผนงานและบริหาร/สถานสงเคาระหฯ

โพธิ์กลาง/ สถานสงเคราะหฯ วัดมวง

    กระบวนการและการจัดหาพัสดุ และการใชจายเงิน    - จากผลการประเมินการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจํา

งบประมาณมีดังนี้ ตามคําสั่งแบงาน พบวาภารกิจงานดังตอไปนี้มีความเสี่ยงและ

    (1) กระบวนการจัดหาพัสดุ มีระบบการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้

    - กองสงเสริมคณุภาพชีวิต ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการ    ๑. การปฏิบัติงานดานพัสดุและการเบิกจายงบประมาณ

จัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีราคาไมเกิน 500,000    ๑.๑ มอบหมายเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและเบิกจาย

บาท  งบประมาณอยางชัดเจน

    - กระบวนการและการจัดหาพัสดุมีหลายข้ันตอนและใช    ๑.๒ จัดทําคูมือการใชงานประจําสวนกลาง เพ่ือใหเจาหนาที่

 ระยะเวลานาน  ผูปฏิบัติงานไดศึกษา คนควา เพ่ือการปฏิบัติงานไดถูกตองตาม

    - การจัดหาพัสดุตองจัดทํากระบวนการดวยวิธีการทาง  ระเบียบ 

 อิเล็กทรอนิกส (e-GP)    ๑.๓ จัดสงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขารับการอบรม เพื่อเพิ่ม

    - เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานดานพัสดุขาดทักษะและความชํานาญ  พูนความรู ประสบการณเพ่ือสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

 เกี่ยวกับการจัดทํากระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสและการบันทึก    ๑.๔ ผูบังคับบัญชาใหคําแนะนํา ซักซอมแนวทางและวิธี

 บัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร  ปฏิบัติแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติไดอยางถูกตอง ชัดเจน

    (2) การใชจายเงนิงบประมาณ

    - การเบิกจายงบประมาณตองจัดทํากระบวนการบันทึก

บัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS)

    - การใชจายเงนิงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจาย

เงินตามที่วางไว

ฝายสวัสดิการสงเคราะห

    การดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห    การดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

มีดังนี้ มีดังนี้

    - กลุมเปาหมายในการดําเนินงานตามนโยบายการสงเคราะห    1. การตรวจสอบผูไดรับการสงเคราะหผูปวยที่ยากไร ของ

ผูปวยที่ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตามหลักเกณฑของ

ไมชัดเจน กระทรวงมหาดไทย ตองไดรับการรับรองจากองคกรปกครอง

    - เมื่อสงหนังสือถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง สวนทองถ่ินในพ้ืนที่กอนและตองตรวจสอบวาไดรับการชวย

ของมนุษยจังหวัดนครราชสีมาแลว สํานักงานพัฒนาสังคมฯ เหลือจากหนวยงานอื่นหรือไม เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ไดทําการชวยเหลือหรือไมนั้น ควรใหมีการแจงองคการบริหาร ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา แลวจึงจะสามารถ

สวนจังหวัดนครราชสีมาทุกครั้ง เพ่ือไมกอใหเกิดขอผิดพลาด ดําเนินการเบิกจายตามระเบียบได

ผูยื่นคํารองตกหลน    2. ควรใหมีการประชุมคณะกรรมการการชวยเหลือผูปวย

ยากไรอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนติดตามชวยเหลือ
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ผูยื่นคํารอง เพ่ือจะไดทราบหลักเกณฑการใหความชวยเหลือ

ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

นครราชสีมา ในแตละปมีก่ีราย

   3. เมื่อเกิดปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผู

ปฏิบัติงาน ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุกครั้ง

ฝายพัฒนาสังคม

    1. การดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน    จากผลการประเมินการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจํา

สตรีและคนพิการ มีดังนี้ ตามคําสั่งแบงาน พบวาภารกิจงานดังตอไปนี้มีความเสี่ยงและ

    - กลุมเด็กและเยาวชน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีระบบการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้

ไมมีการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานที่เก่ียวของ (พมจ.นม.)    1. งานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี และ

    - กลุมสตรีเปนกลุมท่ีมีศักยภาพจึงไมไดมีกิจกรรมรวมกับ คนพิการ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา รวมกับพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (พมจ.นม. และพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการ

ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา) ดังนี้

    - กลุมผูพิการทุกประเภท อยูในความรับผิดชอบของพัฒนา    - เปนคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา องคการ คนพิการประจําจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา รวมจัดกิจกรรม และใหการ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการพิจารณา

สนับสนุนตามอํานาจหนาที่ คําขอกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

    - ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจ เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ

    - มีกลุมเด็กและเยาวชน สตรี และคนพิการ ที่ตองการพัฒนา    - เปนคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดนครราชสีมา โดยมี

คุณภาพชีวิตในดานตางๆ เปนจํานวนมาก อํานาจหนาที่เสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบาย แผนงานงบ

    - งบประมาณในการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน สตรี ประมาณ และมาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ

และคนพิการ มีไมเพียงพอ และสงเสริมความประพฤติเด็ก ใหคําปรึกษา แนะนํา และ

    - การจัดอบรมใหความรูกับคนพิการมีนอยไมทั่วถึงเนื่องจาก ประสานงานแกหนวยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีปฏิบัติงาน

คนพิการมีหลายประเภท ดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและสงเสริม

    - การดําเนินงานจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงาน ความประพฤติเด็ก เพ่ือใหการขับเคลื่อนงาน ตามพระราชบัญญัติ

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ อาทิเชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล, คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ของจังหวัดนครราชสีมา เปนไปอยาง

อบต.) พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษยจังหวัด พัฒนาชุมชน มีประสิทธิภาพ

จังหวัด ฯลฯ ในการของกลุมสตรี กลุมคนพิการทุกประเภท 

สภาเด็กและเยาวชน เขารวมโครงการตางๆ ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา

    2. การใหบริการผลิตและซอมแซมกายอุปกรณเครื่องชวย    ผลการประเมิน การใหบริการผลิตและซอมแซมกายอุปกรณ

สําหรับคนพิการของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้ เครื่องชวยสําหรับคนพิการของศนูยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

    - มีคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ/อปท./สวนราชการที่รับผิดชอบ มีดังนี้

งานดานคนพิการ แจงความประสงคเพ่ือขอรถสามลอโยก    - ความตองการใชกายอุปกรณเครื่องชวยสําหรับคนพิการ
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รถเข็นวลีแชร ไมเทา ใหกับคนพิการเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน มีจํานวนมาก เนื่องจากประชาชนที่อยูในพ้ืนที่หางไกล เปนคน

ปริมาณงานมีจํานวนมาก พิการ ผูสูงอายุและผูปวยที่อยูในภาวะเฝาระวัง ในจังหวัด

    - มีชางกายอุปกรณเปนคนพิการ จํานวน 3 คน ทําใหการ นครราชสีมา มีบริเวณกวางถึง 32 อําเภอ การลงพ้ืนที่เพ่ือ

ปฏิบัติงานไมรวดเร็ว และตองใชเวลาในการดําเนินการผลิต ประเมินความตองการ การลงประสานงานกับสวนราชการ

และซอมแซมกายอุปกรณ ในพ้ืนท่ีอาจมีการลาชา แตเจาหนาที่ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

   - การเรงรัดเจาหนาที่ จัดทํางบประมาณจัดซื้อวัสดุการวางแผน คนพิการ ไดมีการจัดเรียงลําดับการปฏิบัติงานไวอยางดี และ

การจัดซื้อวัสดุประจําป มีความสามารถทําไดแตยังไมรวดเร็ว ทําความเขาใจกับหนวยงานในพื้นที่กอนลงพ้ืนที่ เพียงแตตอง

ทําใหขาดวัสดุ อุปกรณ อะไหล ในการซอมแซมชิ้นงานซึ่งคนพิการใชเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ เพ่ือใหการ

ไมสามารถรอคอยไดนาน เพราะมีความจําเปนตองใชงาน ดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง

กายอุปกรณ

ฝายสงเสริมพัฒนาอาชีพ
    ดานการสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ มีดังนี้    ผลจากการประเมินการควบคุมภายใน ของฝายสงเสริม
    - ประชาชนในจังหวัดมีจํานวนมากกวา 2.6  ลานคน พัฒนาอาชีพพบวา ภารกิจงานดานการสงเสริมและแกไข

และประกอบอาชีพที่หลากหลาย ปญหา การประกอบอาชีพมีความเสี่ยงและมีระบบควบคุม

    - มีพ้ืนที่อยูในความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ ความเสี่ยงดังนี้

ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีพ้ืนท่ีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของ    1. ในปงบประมาณ 2563 ฝายสงเสริมพัฒนาอาชีพไดรับ

ประเทศ แบงการปกครองออกเปน 32 อําเภอ มีองคกร งบประมาณ ตั้งจายตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

ปกครองสวนทองถ่ินอื่นในจังหวัด จํานวน 333 แหง นครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2563

    - งบ ประมาณในการดําเนินงานมีการจัดสรรคอนขางจํากัด จํานวน 9 โครงการ และตั้งจายจากเงินสะสม 7 โครงการ

    - เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความรู ความเขาใจในทักษะ เสนทาง 16 โครงการ มีเปาหมายจะดําเนินงานดานการ

การประกอบอาชีพของประชาชน แตละอาชีพอยางแทจริง สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ ของประชาชน

ในหลายกลุมอาชีพ ไดแก เกษตรกรผูปลูกขาว เกษตรกรผู
เลี้ยงโค ประชาชนผูประกอบอาชีพนวดแผนไทยผูประกอบการ

ผูผลิตสินคาชุมชนทองถิ่น ผูวางงานและประชาชนทั่วไป

ที่ตองการความรู เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาอาชีพหลัก และ

ตองการความรูเพ่ือนําไปประกอบเปนอาชีพเสริม หารายได
ใหกับตนเองและครอบครวั กําหนดพ้ืนที่ดําเนินงาน 32 อําเภอ

แตเนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม 2563 เปนตนมา ประเทศไทย

ไดเกิดการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค

โควิด 19 ขึ้น รัฐบาลไดประกาศใหโลกดังกลาวเปนโรคติดตอ

อันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ ศ 2558 และ

ประกาศใช พรก. ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมสถานการณการระบาด 

เปนเหตุใหการจัดฝกอบรมที่ฝายสงเสริมพัฒนาอาชีพวางแผน

การดําเนินงานไว จําเปนตองงดการจัดฝกอบรม ไดดําเนิน



องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

1 2
โครงการเพียง 6 โครงการ ในพื้นที่ 16 อําเภอ คือ อําเภอ

จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง เมืองยาง ลําทะเมนชัย

หวยแถลง วังน้ําเขียว โชคชัย พิมาย ครบุรี เมืองนครราชสีมา

ปกธงชัย สีดา ประทาย โนนสูง  โนนแดง ขามสะแกแสง

และบัวลาย สําหรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพพอคาแมคา

ผูผลิตสินคาชุมชนทองถิ่น ไดดําเนินงานครอบคลุมทั้งจังหวัด

ในพ้ืนที่ 32 อําเภอ

   2. มีการแตงตั้งคณะทํางานและจัดประชุมเจาหนาที่

ผูมีสวนเก่ียวของ กับการดําเนินงานรวมกันเปนประจํา

อยางสม่ําเสมอ เพ่ือลดขอผิดพลาด รับฟงปญหาขอบกพรอง

ถายทอดประสบการณ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและรับฟง

ขอเสนอแนะ ในการแกไขปญหาขอบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้น

ไดจากการปฏิบัติงาน

   3. เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รายงาน

ผลการปฏิบัติงานใหผูบังคบับัญชาทราบ

   4. มีการสงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขารับการฝกอบรม หรือ

เขารวมประชุมกับหนวยงานภายนอก ที่มีสวนเก่ียวของกับ

การดําเนินงานดานสงเสริมและแกไขปญหา การประกอบอาชีพ

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ และสามารถนํามา

ใชในการดําเนินงานได

ฝายสถานสงเคราะหคนชราฯ โพธิ์กลาง

1. งานดานสังคมสงเคราะห 1. งานดานสังคมสงเคราะห

   - การแกไขปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมผูสูงอายุในสถาน    - การรวบรวม ขอมูลและวินิจฉัยปญหาผูสูงอายุ

สงเคราะห    - การวางแผน การแกไขปญหารวมกันระหวางผูสูงอายุ และ

เจาหนาที่ที่เก่ียวของ

   - การประชุมผูสูงอายุ ทําความเขาใจในกฎระเบียบและ

การอยูรวมกันเปนประจําทุกเดือน

2. งานฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ 2. งานฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ

    - งานบริการดานกายภาพบําบัดผูสูงอายุ สวนใหญอยู    - กําหนดกรอบอัตรากําลัง และสรรหาบุคลากรตําแหนงนัก

ในวัยผูสูงอายุตอนกลางและตอนปลาย รางกายเสื่อมถอย กายภาพบําบัด

ขาดเจาหนาที่ฟนฟูที่ เชี่ยวชาญ เชน นักกายภาพบําบัด    - มีการสงเจาหนาที่ที่เขารับการฝกอบรมเก่ียวกับการฟนฟู
    - เจาหนาที่ท่ีปฏิบัตงิาน ดานกายภาพบําบัดไมมีความเช่ียวชาญ สุขภาพผูสูงอายุอยางตอเนื่อง

ในการปฏิบัติงาน    - มีการบํารุงรักษา และจัดหากายอุปกรณในการฟนฟูสุขภาพ

ผูสูงอายุ
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สถานสงเคราะหคนชราฯ วัดมวง

1. งานดานสวัสดิการสงเคราะห

    - งานพยาบาล

    - ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา วัดมวง สวนใหญ    - กําชับเจาหนาที่ผูดูแล ใหเฝาระวังอาการปวยของผูสูงอายุ

เปนผูสูงอายุท่ีชราภาพมาก บางรายไมสามารถสื่อสารหรือ อยางสม่ําเสมอ มีการจัดเวรดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

รับรูโตตอบ กับเจาหนาที่ได และ มีอาการเจ็บปวยทั้งรางกาย

และจิตใจ ทําใหเปนอุปสรรคตอการใหการรักษาพยาบาล

2. งานดานสังคมสงเคราะห

    - การจัดเก็บขอมูลผูสูงอายุบางรายไมสมบูรณ เชน ประวัติ    - มีการกําชับใหผูมีหนาที่กลั่นกรองผูสูงอายุ ที่เขารับบริการ

การรักษาพยาบาลบางรายมีโรคประจําตัวที่แพรเชื้อใหผูสูงอายุ ในสถานสงเคราะหคนชรา บานธรรมปกรณวัดมวง ตองตรวจโรค

รายอ่ืนๆ ได อยางละเอียดและมีใบรับรองแพทยวาไมเปนโรคตดิตอ

งานกองทุนฟนฟสูมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา

    1. การสนับสนุนในลักษณะการจัดบริการ การจัดหารวมถึง    กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ไดทําการประเมินผลตามหลักเกณฑ

การซอม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นสวน หรือ การจัดทําเปนกรณีเฉพาะ กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

ของอุปกรณเครื่องชวยความพิการ ฟนฟูสมรรถภาพและเครื่องชวย ควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ ศ 2561 พบวา 

ความพิการ สภาพแวดลอมการควบคุมของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ในภาพ

    2. การสนับสนุนในลักษณะโครงการ หรือกิจกรรม ใหกับองคการ รวมผสม มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน เปนลาย

บริหารสวนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน การบริการ หนวย ลักษณอักษร มีการพัฒนาบุคลากรตามสมควร โดยสงบุคลากร

บริการ หนวยงานสาธารณสุข หนวยงานอื่น กลุมคนพิการกลุม ใหเขารับการฝกอบรมในโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับการ

ผูสูงอายุ หรือ องคกรอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ปฏิบัติงาน

    3. การสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการ หรือพัฒนา

กองทุนฟนฟูสมรรถภาพใหมีประสิทธิภาพ

    - การปฏิบัติงานของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ผูบริหารใหการ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามวตัถุประสงคเปนอยางด ีเพื่อใหเกิด

การมุงม่ันในการบริหารงาน แบบการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ มีความ

ซื่อสัตย สุจริต ความโปรงใสในการทํางาน และ บุคลากรสวนใหญ 

มีความรู ความสามารถทักษะในการปฏิบัตงิานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แตเนื่องดวยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายและ

หนังสือสั่งการ เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานที่ตองปรับเปลี่ยน

วิธีการปฏิบัติ แนวทางตามระเบียบ หลักเกณฑที่กําหนด
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2. การประเมินความเสี่ยง

    2.1 กระบวนการและการจัดหาพัสดุ และการใชจายเงิน

งบประมาณ มีดังนี้

    - เจาหนาที่ผูรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน เก่ียว กับงานดาน

การพัสดุ ขาดความรู ความชํานาญในการดําเนินการ เก่ียวกับ

งานดานการพัสดุ และการจัดทํากระบวนการดวยวิธีทางอิเล็ก

ทรอนิกส

   - เจาหนาที่ผูรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน เก่ียวกับการจัดทํา

งบประมาณ ขาดความรู ความชํานาญในการจัดทําการบันทึก

บัญชีดวยระบบ (e-LAAS)

    2.2 การดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

    - เมื่อสงเรื่องใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

จังหวัดฯ แลว

    - สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

ไมแจงใหองคการบริหารสวนจังหวัดทราบวา คนที่ยื่นคํารองไดรับการ

ชวยเหลือแลวหรือยัง ทําให อบต. ในทองถ่ินเกิดความเขาใจผิดวา 

องคการบริหารสวนจังหวัดไมไดชวยเหลือผูยื่นคํารอง เกิดความลาชา

    2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สตรี และ    งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สตรี และคนพิการ

คนพกิาร  และการแกไขปญหาดังนี้

    - การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สตรี และคนพิการ    - องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรสรางระบบการ

การประสานงานระหวางหนวยงานของภาครฐั เอกชนและหนวยงาน บริหารราชการแบบบูรณาการ เปนสวนหนึ่งของการสราง ใหเกิด

อ่ืนๆ กับองคกรภายนอก ที่ยังไมมีความเขาใจในระบบงานภาครัฐ ระบบการบริหารจัดการท่ีดี ในสวนราชการทุกสวน ขององคการ

ทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกัน บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

    - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ    - การฝกอบรมตางๆ ตองมีการทํางานรวมกันระหวางกองสง

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 17 (24) เสริมคุณภาพชีวติ สํานักปลัด( ศูนยประสานงาน องคการบริหาร

จัดทํากิจกรรมใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครอง สวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอ) สํานักการคลัง สํานัก 

สวนทอง ถิ่นอ่ืน ที่อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควร การชาง และกองตางๆ เปนตน

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น รวมกันดําเนินการ หรือให    - การใชขาราชการที่มีความชํานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน 

องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ในภาพ รวมท้ังจังหวัด และ การฝก อบรมคน การใชกฎหมาย กฎ ระเบียบ ก็จะปฏิบัติหนาที่

ไมเฉพาะเจาะจง บางแหงในการดําเนินงานตางๆ เหมือนกัน สอดคลองกัน ไมมีปญหาการดําเนินการแตอยางใด

   - การประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ เชน 

    - การใหบริการผลิตและซอมแซมกายอุปกรณ เครื่องชวย โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล อบต. 

สําหรับคนพิการ กรณกีารซอมแซมกายอุปกรณ ที่มีความ เทศบาล สวนใหญมีการใหความรวมมือ และใหการอนุเคราะห

ชํารุดมาก อาจจะตองใชระยะเวลานานในการซอมแซม ชวยเหลือตามสถานการณ
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    - การดําเนินงานจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงาน

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

    2.4 งานกองทุนฟนฟสูมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา 

    - การสนับสนุนในลักษณะการจัดบริการ การจัดหา รวมถึง    การประเมินความเสี่ยง มีความเหมาะสมโดยมีการกําหนดวัตถุ

การซอม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นสวน หรือ การจัดทําเปนกรณีเฉพาะ ประสงค และเปาหมายของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีการ

ของอุปกรณเครื่องชวยความพิการ วิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

    - การสนับสนุนในลกัษณะโครงการ หรือกิจกรรม ใหกับองคการ รวมถึงวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

บริหารสวนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน สถานบริการ 

หนวยบริการ หนวยงานสาธารณสุข หนวยงานอื่น กลุมคนพิการ

กลุมผูสูงอายุ หรือองคกรอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

   - การสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการ หรือพัฒนากองทุน

ฟนฟูสมรรถภาพใหมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จะรู

หนาที่เฉพาะของตน ไมศึกษาขอมูลกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ

รอบดาน ทําให ไมสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันได ขาดความ

เขาใจในดานการประสานงานและการสื่อสาร

    2.5 ดานการสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 

    - ประชาชนมีจํานวนมากและประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

ทําใหการตอบสนองความตองการในการสงเสริมและแกไขปญหา 

ทําไดคอนขางจํากัดไมสามารถดําเนินการไดครบทุกกลุมอาชีพ

    - พ้ืนที่มีขนาดใหญ ทําใหการเชื่อมโยงหรือการติดตอสื่อสาร

เปนไปอยางลาชา ไมสามารถขับเคลื่อนงานไดอยางรวดเร็ว

เหมือนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก 

    - งบประมาณมีจํานวนจํากัด ใหการดําเนินงานสามารถ

ดําเนินการไดเปนบางพ้ืนที่ ไมสามารถดําเนินการไดพรอมกัน

ทั้ง 32 อําเภอ สงผลใหการนํานโยบายของผูบริหารไปสูการ

ปฏิบัติเกิดผลลาชา

    - เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิาน ขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

ดานการสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพของประชาชน

    2.6 งานสถานสงเคราะหคนชราฯ โพธิ์กลาง

    - ผูสูงอายุมาจากพื้นฐานครอบครัวที่แตกตางกัน สวนหนึ่ง    - กําหนดกรอบอัตรากําลัง และสรรหาบุคลากรตําแหนงนัก

ไมสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได ทําใหเกิดปญหาในการอยูรวมกัน กายภาพบําบัด

และบางรายมีปญหาสุขภาพจิต    - มีการจัดสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม เกี่ยวกับการฟนฟูสุข

    - ขาดเจาหนาที่ฟนฟูที่เชี่ยวชาญ เชน นักกายภาพบําบัดและ ภาพผูสูงอายุอยางตอเนื่อง

กายอุปกรณ    - มีการบํารุงรักษา และจัดหากายอุปกรณในการฟนฟูสุขภาพ
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    2.7 งานสถานสงเคราะหคนชราฯ วัดมวง ผูสูงอายุ

    - งานพยาบาล

    - ผูสูงอายุท่ีไมสามารถสื่อสารได และบางรายไมสามารถบอก

อาการเจ็บปวยของตนเองได ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถชวยเหลือ

ไดทัน อาจเกิดอันตรายจนถึงข้ันเสียชีวิต

    - งานดานสังคมสงเคราะห

    - ผูสูงอายุที่เทาไหรครับบริการบางราย เปนโรคติดตอที่เปน

อันตราย โดยผูสงูอายุอ่ืนไมทราบและไมมีการปองกันตนเองจาก

การอยูรวมกัน

3. กิจกรรมการควบคุม

    3.1 ผูบังคบับัญชาควบคุม กํากับดูแล และใหคําแนะนํา    - ในภาพรวมของการควบคุมมีความเหมาะสม โดยมีการ

แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กําหนดกิจกรรมการควบคุม สวนหนึ่งของการดําเนินงานตาม

    3.2 จัดใหมีคูมือ ระเบียบที่เก่ียวของ เพื่อใหเจาหนาที่ภายใน ปกติ โดยหัวหนาหนวยงานยอย ที่ตองกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติ

กองไดศกึษาและนํามาปฏิบัติไดอยางถูกตอง ตามอยางเครงคะ มีการตรวจสอบจากเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

    3.3 จัดสงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เขารับการอบรม เพื่อ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด

เพ่ิมพูนความรูดานกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการตางๆ    - การออกหนวยใหบริการซอมแซมกายอุปกรณเครื่องชวย

เพ่ิมทักษะความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงาน สําหรับคนพิการ ในอําเภอตางๆ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

     3.4 ประชุมมอบหมายการปฏิบัติงานในแตละดาน เพ่ือการ คนพิการ ไดมีการประสานงานโดยตรงกับคนพิการ ศูนยประสาน

ปฏิบัติงานเปนแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน งานองคการบริหารสวนจังหวัด อบต. เทศบาล โรงพยาบาล 

    3.5 มีการบูรณาการรวมกัน ระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน เพ่ือจัดหาชิ้นงานมาซอมแซม

ในการรวมคิด รวมทําในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให    - องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สงเจาหนาที่

ดีขึ้น ขาราชการเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ของกรมสงเสริมการปกครอง

    3.6 จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟงความคิดเห็น ทองถ่ิน และกระทรวงตางๆ

ใหกับผูมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เพ่ือแกไขขอบกพรอง

ที่อาจจะเกิดข้ึน และเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

รวมถึงการจัดใหมีการประชุมเพ่ือชี้แจงและซักซอมแนวทาง

ปฏิบัติ ใหกับเจาหนาที่ผูมีสวนเก่ียวของ อยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ

    3.7 ดําเนินงานดานการสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบ

อาชีพประชาชน ในลักษณะกระจายการดําเนินงานในหลายพ้ืนที่

อําเภอ เพ่ือใหครอบคลุมทั้งจังหวัด

    3.8 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟงความคิดเห็น

ผูสูงอายุ เพ่ือแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดใหมีการประชุม

ชี้แจง กฎ ระเบียบ ในการอยูรวมกันอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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    3.9 ประชาสัมพันธ การรับบริการตามหนวยงาน โรงพยาบาล

 โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพประจําตําบล องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และสวนราชการในพื้นที่อําเภอตางๆ

     3.10 ออกหนวยใหบริการซอมแซมกายอุปกรณ เครื่องชวย

สําหรับคนพิการ ในพ้ืนที่อําเภอตางๆ

    3.11 จัดโครงการอบรมใหความรูชางกายอุปกรณ คนพิการ 

ผูดูแลคนพิการ เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองและชวยเหลือผูอื่นได

    3.12 การดําเนินการเบิกจายเงิน ตองเปนไปตามขั้นตอน

และระยะเวลาในการตรวจสอบ

    3.13 ประสานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดฯ เพ่ือใหทราบผลการใหความชวยเหลือ และ

ประสานผูขอรับการชวยเหลือ เพ่ือทราบผลการชวยเหลือ

4 สารสนเทศและการสื่อสาร

    4.1 ใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงาน กิจกรรม    - ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมเพียงพอ 

 โครงการตางๆ ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบผานทางเว็บไซต สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ของ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา, วารสาร, แผนพับ,    - ผูบริหารใหความสําคัญสนับสนุนการติดตอสื่อสาร เพ่ือความ

สื่อวิทย-ุโทรทัศนในทองถ่ิน กาวหนาของเทคโนโลยีที่ทันตอสถานการณในปจจุบัน

    4.2 นําระบบการสื่อสารทางระบบอินเทอรเน็ต โทรศพัทและ    - สําหรับการลงพ้ืนที่ซอมแซมกายอุปกรณ หรือลงเยี่ยม

โทรสาร สําหรับการสืบคนขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน จัดหา คนพิการแตละครั้ง เจาหนาที่ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ขอมูล ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ และประสานหนวยงานท่ี นําเอกสารประชาสัมพันธตามหนวยงานตางๆ และมีแจง

เก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ หมายเลขโทรศัพทสําหรับติดตอประสานงานอยางชัดเจน

    4.3 ใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม โครงการตางๆ     - องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีศูนยประสานงาน

ใหผูสูงอายุไดรับทราบผานเสียงตามสาย องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาประจําอําเภอ 32 อําเภอ

    4.4 มีแผนพับ โบวชัวร แจกเพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติ บริการประชาชนแตละอําเภอ

งาน ใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงาน กิจกรรมให    - มีเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบผานทางเว็บไซตของ องคการบริหาร    - มีวารสาร และสื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆ

สวนจังหวัดนครราชสีมา, วารสาร, แผนพับ, สื่อวิทยุโทรทัศนใน

ทองถ่ิน 

    4.5 มีการใชโทรศัพท โทรสารของทางราชการติดตอประสาน

งานระหวางคนพิการและหนวยงานที่เก่ียวของ มีระบบการสื่อสาร

ทางระบบอินเทอรเน็ต สําหรับการสืบคนขอมูลเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงาน จัดหาขอมูล ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ประสาน

หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน และหนวยงานอ่ืนที่

เก่ียวของ
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5. การติดตามประเมินผล

    5.1 ใชแบบประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินงานกับกลุม    - การติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม มีการรายงานและ

เปาหมายทุกครั้ง เพื่อเปนเคร่ืองมือในการติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ตามแนวทางติดตาม

    5.2 ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชารับทราบ ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยตรวจสอบภายใน

ทุกครั้ง เมื่อดําเนินงานแลวเสร็จ หากพบขอบกพรองที่ยงัไมได    - หลังจากการทอดแบบประเมินความพึงพอใจเรียบรอยแลว 

ดําเนินการ หรือ เปนขอบกพรองใหมจะตองจัดทําแผนการปรับปรุง จะนําสงกองแผนและงบประมาณ ใหวิเคราะหแบบประเมิน 

การควบคุมภายในตอไป และจะดูผลการใหคะแนนความพึงพอใจ จากคาสรุปที่ออกมา 

    5.3 จัดทํารูปเลมรายงานทุกโครงการ เพ่ือเปนเครื่องมือใน โดยการคํานวณสูตรมาตรฐานสากล พรอมนําผลการประเมิน

การติดตามผลการดําเนินงาน มาวิเคราะหเพ่ือพัฒนางานตอไป

    5.4 เจาหนาที่ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบ    - นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแกไขในสวนที่ยังพัฒนา

    5.5 มีการลงเยี่ยมคนพิการท่ียืมกายอุปกรณไปใชงาน กรณี ไมทั่วถึง

เปนเคสเฉพาะตัวบุคคล จะมีการติดตามผลการใชงานกายอุปกรณ

เครื่องชวยสําหรับคนพิการเปนรายคน

    5.6 มีการถายทอดแบบประเมินความพึงพอใจ และวิเคราะห

ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการงานของศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

ผลการประเมินโดยรวม

     กองสงเสริมคุณภาพชีวิตมีการควบคุมภายในครบทุกดาน

















ตามอยางเครงคะ มีการตรวจสอบจากเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
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กองกิจการสภา ผลการประเมิน/ขอสรุป
    ๑. สภาพแวดลอมการควบคุม  กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัด ไดวิเคราะหประเมิน

    ๑.1 กิจกรรมงานตรวจสอบตนฉบับเอกสารการประชุมสภาฯ  ระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจํา โดยวิเคราะห

  ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  ประเมินตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม

    - การตรวจสอบเอกสารถูกจํากัดดวยระยะเวลากรณีที่เอกสาร  หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

สงกลับไปใหแกไข จะไดรับเอกสารกลับคืนลาชาซึ่งสวนใหญ  ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

 จะไดรับคืนชวงกอนวันประชุม สภาประมาณ ๑ วัน  พบความเสี่ยงในภารกิจงาน 2 กิจกรรม คือ

    - เอกสารที่ตรวจสอบบางครั้งมีปริมาณมาก สงผลใหการ    1. กิจกรรมงานตรวจสอบตนฉบับเอกสารการประชุมสภา

 ทํางานดานอ่ืนๆ ตองลาชาออกไป    2. กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธและเผยแพร

      - การประชุมมีกําหนดเวลาตามระเบียบกฎหมาย หาก ความรูดานประชาธิปไตย

 เอกสารมาลาชาอาจสงผลเสียหายตอการประชุมสภาฯ ผลการประเมินโดยรวม

      - เอกสารที่เขาระเบียบวาระบางครั้งไมมีขอกําหนดใน       ผลการประเมินจากการวิเคราะห พบวา กิจกรรมที่ตอง

 ระเบียบกฎหมายชัดเจน ทําใหยากตอการเสนอพิจารณา ตอง  บริหารความเสี่ยง 2 กิจกรรม คือ

 หาขอมูลหารือไปยังสวนกลาง ซึ่งใชระยะเวลานานพอสมควร    1. กิจกรรมงานตรวจสอบตนฉบับเอกสาร

    1.2 กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธและเผยแพร    2. กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธและเผยแพร

ความรูดานประชาธิปไตย ความรูดานประชาธิปไตย

  มีการควบคุมภายในดังนี้     ยังพบจุดออนที่เปนความเสี่ยงและไดกําหนดแผนในการ

    -  มีการมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบไดระบุไว  ปรับปรุงไวเรียบรอยแลว

 เปนลายลักษณอักษร อยางชัดเจน

    - มีการวางแผนในการดําเนินกิจกรรม ใหแลวเสร็จตาม

 กําหนดระยะเวลา

    - การเขียนโครงการมีความชัดเจน ตรงตามขอบัญญัติประจํา

 ปงบประมาณ

    -  การเบิกจายเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

    -  มีการระบุกลุมเปาหมายชัดเจนเปนไปตามวัตถุประสงค

    - การจัดทําเนื้อหาในการอบรม ตรงตามวัตถุประสงคของ

 โครงการ

๒. การประเมินความเสี่ยง

    ๒.1 กิจกรรมงานตรวจสอบตนฉบับเอกสาร

           - เจาหนาที่ฝายการประชุมไมมีเวลาตรวจสอบราย

ละเอียดของขอมูลตนฉบับเอกสารการประชุมท่ีสวนราชการ

 นํามาใหไดกรณีที่นําเอกสารมามอบใหกระชั้นชิดในเวลาใกล

 ประชุมสภาฯ
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           - เอกสารที่ใชในการประชุม เม่ือที่ประชุมมีมติใดๆ จะ

 มีผลเก่ียวของกับขอกฎหมาย จึงตองใชความรอบคอบโดยการ

 ตรวจเอกสารกอนเขาประชุมสภาฯ ทุกครั้ง เพราะหากมีความ

 ผิดพลาด ทําใหมีผลกับการออกเสียงในสภาของมตินั้นๆ อาจเกิด

 ความสุมเสี่ยงตอมติที่มิชอบดวยกฎหมาย

    2.2 กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธและเผยแพร

ความรูดานประชาธิปไตย

         - กลุมเปาหมายไมสามารถควบคุมไดท้ังหมด

         - การวางแผนการรับ-สง กลุมเปาหมายเกิดขอผิดพลาด

๓. กิจกรรมการควบคุม

    3.2 กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธและเผยแพร

ความรูดานประชาธิปไตย

          - โทรศพัทประสานงานกลุมเปาหมาย และแจง อบจ.

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

    ๔.1 กิจกรรมงานตรวจสอบตนฉบับเอกสาร

    - มีการประสานงานโดยตรงกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

การทําตนฉบับเอกสารและการตรวจสอบเอกสาร

    - มีการติดตอสื่อสารดาน E-mail และโทรศัพท 

เพ่ือความรวดเร็วและทันกอนการประชุม

    4.2 กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธและเผยแพร

ความรูดานประชาธิปไตย

 - มีการติดตอสื่อสารทาง อีเมลและโทรศัพทในการประสานงาน

ระหวางหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก

    4.3 กิจกรรมควบคุมการเบิก-จายวัสดุ

   - ติดตอกับเจาหนาที่ที่มีการควบคุมการเบิกจายพัสดุ

ใชสมุดทะเบียนคุมการเบิก-จายพัสดุ

๕. การติดตามประเมินผล

    ๕.1 กิจกรรมงานตรวจสอบตนฉบับเอกสาร

           - การติดตามประเมินผลเก่ียวกับงานจัดทําเอกสารการ

ประชุมตามภารกิจของกองฯ ผลการประเมินพบวามีการควบคุม

 เพียงพอและหากพบขอบกพรองใหมก็จะตองจัดทําแผนการ

 ปรับปรุงตอไป
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    5.2 กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธและเผยแพร

ความรูดานประชาธิปไตย

       - มีการประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินงาน

       - มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของกลุม

เปาหมาย 

        - มีการสรุปเปนรูปเลมเพ่ือเปนหลักฐานทางราชการ และ

เพ่ือสืบคน

    5.3 กิจกรรมการควบคุมการเบิกจายวัสดุ

    - ติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการ

เบิก-จายวัสดุ
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กองสาธารณสุข ผลการประเมิน/ขอสรุป
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม

    1.1 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน    - โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

(อสม.) เชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563 เชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563

    ภายใน    1) สภาพแวดลอมการควบคุมภาพรวมมีความเหมาะสมกับ

    ผูบริหารไดใหความสําคัญกับความซื่อสัตยจริยธรรม ความ การดําเนินงาน ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

โปรงใส การบริหาร การกําหนดแนวทางที่ชัดเจนตอการปฏิบัติ ไดใหความสําคัญกับการทํางาน และการติดตอประสานงานกับ

ที่ถูกตอง รวมถึงการติดตอประสานงานกับผูบริหารหนวยงานอ่ืน ผูบริหารหนวยงานอื่นเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการ เก่ียวกับ

เก่ียวกับแนวทางการทํางาน การจายเงินคาปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

    ภายนอก หมูบาน

    1) การดําเนินการเบิกจายผานระบบบูรณาการฐานขอมูล    2) บุคลากร ติดตามปฏิทินการทํางานสําหรับการจายเงิน

สวัสดิการสังคมมีหลายหนวยงานที่เก่ียวของ คาปวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

    2) ปฏิทินการทํางานสําหรับการจายเงินคาปวยการของ เพ่ือทําการวางแผนการทํางานในปถัดไป

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ขึ้นอยูกับกรม

บัญชีกลางเปนผูกําหนด

    1.2 กิจกรรมการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค    - กิจกรรมการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

ไขเลือดออก    ฝายปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ

    เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ กองสาธารณสุข ไดวิเคราะหประสานผลการควบคุมภายใน จาก

พบอัตราการเจ็บปวยจากโรคไขเลือดออก ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงาน พบความเสี่ยง 1 กิจกรรม

เดงกี สามารถติดตอจากคนสูคน โดยมียุงลายเปนพาหะนําโรค พบวากิจกรรมการดําเนินงานปองกันการระบาดของโรคไขเลือด

มักพบการแพรระบาดของโรคสูงข้ึน ในชวงฤดูฝน เนื่องจากเกิด ออก มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

แหลงเพาะพันธุยุงลายเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี โรค โดยฝายปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ ได

ประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน อาจเกิดการแพรระบาด ดําเนินการ ดังนี้

ของโรคไขเลือดออกไดอยางรวดเร็ว เชน ชุมชนเมือง    1) ประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูที่ถูกตองในการปองกัน

สถานศึกษา และสํานักงานตางๆ จากรายงานทางระบาดวิทยา ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

2563 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีผูปวยจํานวนทั้งสิ้น    2) สํารวจความชุกของโรค เพ่ือปองกันอัตราการเกิด การเฝา

5,953 คน คิดเปนอัตราปวย 234.33 ราย ตอประชากร ระวังและเจ็บปวยเสียชีวิตของผูปวยโรคไขเลือดออก อยางตอ

แสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 2 ราย คิดเปน อัตราตาย 0.08 เนื่องและสม่ําเสมอ

ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตายเทากับรอยละ 0.03    3) จัดกิจกรรมเฝาระวังดําเนินการปองกันและควบคุมโรค

    1) ดานการปองกันโรคไขเลือดออก เพ่ือเปนการเตรียม ไขเลือดออก อยางเปนระบบครบวงจร (กอนระบาด,ขณะมีการ

ความพรอมรับสถานการณระบาดของโรคไขเลือดออก ที่อาจ ระบาด มีการประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของ, หลังการระบาด

เกิดขึ้น จึงไดดําเนินการประชาสัมพันธ ใหหนวยงานในสังกัด อยางมีระบบ)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมทําลาย    4) จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือการปองกันและควบคุม
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แหลงเพาะพันธุยุงลาย ในบริเวณอาคารสํานักงาน ทุกวันศุกร โรคไขเลือดออก ในสถานศึกษาและหนวยงานสังกัดองคการ

ดวยมาตรการ 5 ป. และเผยแพรประชาสัมพันธ คําแนะนํา บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนประชาชนใน

สําหรับประชาชน เรื่อง การปองกันโรคไขเลือดออก ใหกับ จังหวัดนครราชสีมา

บุคลากรและประชาชนท่ัวไป เพ่ือทราบและปฏิบัติตาม ได    5) จัดกิจกรรมเพ่ือชี้แจงแนวทางปองกันโรคไขเลือดออก 

อยางถูกตอง โดยรวมมือกับสถานศกึษาและหนวยงานในสังกัด

    2) ดานการควบคุมโรคไฃเลือดออก การเกิดโรคและการ    6) จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค

ระบาด สามารถเกิดไดทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยเรียน และมี ไขเลือดออก เพ่ือนํามาใชในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก

ชวงของฤดูการระบาดของโรคตรงกับชวงเปดภาคเรียนของ ในสถานศึกษา และหนวยงานสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

สถานศึกษา คือชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม จึงมีความจําเปน นครราชสีมา

ตองมีวัสดุทางการแพทย เพ่ือเตรียมความพรอม รองรับกรณี    7) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีระบบขอมูล

เกิดการระบาดของโรคไขเลือดออก ไดแก ทรายเคลือบสารเคมี สารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีเจาหนาที่

เทมีฟอส 1% และน้ํายาเคมี Deltamatrin 0.5% เพ่ือควบคุม ที่เก่ียวของในการตรวจสอบขอมูล เพื่อสื่อสารไปยังฝายบริหารและ

การแพรระบาดของโรคอยางทันทวงที และเมื่อเกิดการระบาด ผูที่เก่ียวของ

ของโรคไขเลือดออกขึ้นในพ้ืนที่ สํานักงานสาธารณะสุข จังหวัด    8) มีการติดตามรายงานผลตอผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของ

นครราชสีมา ไดทําหนังสือรองขอมายังหนวยงาน

    1.3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางทักษะชวีิต    - โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางทักษะชวีิตวัยรุน 

วัยรุนในระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

    1) ผูบริหารใหความสําคัญกับความซื้อสัตย จริยธรรม ความ    ฝายปองกันและบําบัดยาเสพติด กองสาธารณสุขไดวิเคราะห

โปรงใส ในการดําเนินงาน มีการกําหนดแนวทางชัดเจนตอการ ประสานผลการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจําตามคําสั่ง

ปฏิบัติ บุคลากร เขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ รวมทั้งมีความรู มอบหมายงาน พบความเสี่ยง 1 กิจกรรม ไดแก โครงการสงเสริม

ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย และสนับสนุนการสรางทักษะชีวิตวัยรุน ในระบบดูแลชวยเหลือ

    2) พ้ืนที่ของสถานศกึษาในสังกัด องคการบริหารสวน นักเรียน โดยฝายปองกันและบําบัดยาเสพติดไดดําเนินการ ดังนี้

จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญอยูหางไกล    1) ลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินปญหาและความตองการชวยเหลือ

    3) คุณครูขาดความตระหนักและความเขาใจเก่ียวกับระบบ ในระดับพื้นที่

ดูแลชวยเหลือนักเรียน    2) ประชุมเชิงปฏิบัติการคุณครแูละคณะทํางาน ที่รับผิดชอบ

    4) การติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหามีความยาก งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เก่ียวของในพ้ืนที่ เพ่ือรวมแลก

ลําบาก เปลี่ยนวิเคราะหปญหา และวางแผนกระบวนการการดําเนินงาน

รวมกัน

   3) จัดทําแผนการดําเนินงาน

   4) จัดทําแผนการติดตามการดําเนินงาน

   5) ติดตามนิเทศการดําเนินงานตามกลุมโรงเรียน

    1.4 การเบิกจายงบประมาณ    - การเบิกจายงบประมาณ

    1) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจายเงิน    1) มีการมอบหมายหนาที่อยางชัดเจน

ที่ตั้งไว    2) มีการจัดอบรมใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมพูน
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    2) การเบิกจายงบประมาณมีข้ันตอนที่ซับซอนมากขึ้น ความรู ความเขาใจเก่ียวกับงานที่ไดรับผิดชอบ

    3) การเบิกจายงบประมาณมีกระบวนการการบันทึกบัญชี    3) ควรมีบุคลากรผูมีความรูคอยใหคําปรึกษา แนะนํา

ดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความถูกตองและประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

    2.1 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน    - โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

(อสม.) เชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563 เชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563

    มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายขององคการบริหาร    องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีการติดตามปฏิทิน

สวนจังหวัดนครราชสีมา และวัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่ชัดเจน การทํางาน สําหรับการจายเงินคาปวยการของอาสาสมัคร

สอดคลองกับการดําเนินงาน แตการทํางานยังมีความเสี่ยงดาน สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เพ่ือใหสามารถเบิกจายได

การบริหารจัดการเวลา เนื่องจากกําหนดเวลาในการสงขอมูล ตามปงบประมาณ ปองกันความลาชาและการกันเงินไวเบิก

ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการจายเงินขึ้นอยูกับปฏิทิน เหลื่อมป

และขั้นตอนการดําเนินงานของกรมบัญชีกลาง

    2.2 กิจกรรมการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก

    1) ประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการควบคุมและ

ปองกันโรคไขเลือดออกไมเพียงพอ จากรายงานทางระบาดวิทยา 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2563 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีผูปวยจํานวนทั้งสิ้น 5,953

คน คิดเปนอัตราปวย 234.33 รายตอประชากรแสนคน 

มีรายงานผูเสียชีวิต 2 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.08 ตอประชากร

แสนคน อัตราปวย ตายเทากับรอยละ 0.03

    2) ทุกอําเภอในจังหวัดนครราชสีมาเกิดโรคไขเลือดออก 

และมีอัตราปวยมากเปนอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 9

    3) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีสถานศึกษา

ในสังกัด 58 โรงเรียน มีนักเรียน 35,013 คน และอยูในชวง

การเปดภาคเรียน มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก 

และมีความเสี่ยงสูงที่สถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดจะเปน

แหลงแพรระบาดโรคไขเลือดออก

    4) กรณีเกิดการระบาดของโรค ประชาชนไดรับ วัสดุ อุปกรณ

ในการควบคุมการแพรระบาดของ ไขเลือดออกไมครอบคลุมพื้นที่

    2.3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางทักษะชวีิต

วัยรุนในระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน

    1) คุณครูขาดความตระหนักและความเขาใจเก่ียวกับระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน
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    2) พ้ืนที่ของสถานศกึษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา สวนใหญอยูหาง ไกล ทําใหยากในการดูแลและ

ติดตามนักเรียน

    3) นักเรียนที่มีปญหาครอบครัว การติดตามดูแลมีความ

ยากลําบาก

    2.4 การเบิกจายงบประมาณ

    การเบิกจายเงินไมเปนไปตามการใชเงินรายไตรมาส และ

แผนดําเนินงานของกอง การเบิกจายเงินไมมีการโอนลด โอนเพ่ิม

งบประมาณ เบิกจายงบประมาณไมมีความแนนอนและ แนชัด

3 กิจกรรมการควบคุม

    3.1 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)    - โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

เชิงรุกประจําปงบประมาณ 2563 เชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563

    การติดตามปฏิทินการทํางานสําหรับการจายเงินคาอาสาสมัคร    องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีการมอบหมายเจา

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ของกรมบัญชีกลาง หนาที่ ติดตามปฏิทินการทํางานสําหรับการจายเงินคาปวยการ

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โดยเครงครัด

เพ่ือวางแผนปองกันความลาชา และการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป

    3.2 กิจกรรมการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก

กําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้

    1) รวม ประชุมหารือหนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคสวน เกี่ยว

กับปญหาและสถานการณของโรคไขเลือดออก เพ่ือกําหนด

แผนงานแกไขปญหาโรคไขเลือดออก

    2) สํารวจขอมูลดชันีความชุก ลูกน้ํายุงลายภายในสถานศึกษา 

วิเคราะหและประมวลผลขอมูลศึกษาขอมูลเชิงสถิติ เพื่อนํามาใช

ในการวางแผนปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางเปนระบบ

    3) เตรียมความพรอมดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไข

เลือดออก ไดแก

        (1) ดานงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 2558

        (2) ดานวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับรองรับกรณี

เกิดการแพรระบาด ของ โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี

        (4) ประชาสัมพันธ ใหหนวยงานในสังกัด จัดกิจกรรม

ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย ในบริเวณอาคารสํานักงานและ

พ้ืนที่โดยรอบ ทุกวันศุกร ดวยมาตรการ 5 ป. 
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        (5) เผยแพรประชาสัมพันธ คําแนะนําเรื่องการปองกัน

โรคไขเลือดออก ใหกับบุคลากรและประชาชนทั่วไปเพ่ือทราบ 

และปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง

    3.3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางทักษะชวีิต 

ในระบบ ดูแลชวยเหลือนักเรียน

    1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทํางานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพ่ือวางแผนกระบวนการฝกอบรม

    2) กิจกรรมการติดตามนิเทศการดําเนินงานตามกลุมโรงเรียน

    3.4 การเบิกจายงบประมาณ    - การเบิกจายงบประมาณ

    มีวิธีการปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจวา สามารถใชวิธีการลงระบบ    มีวิธีการปฏิบัติงานที่รอบคอบ รัดกุม ในการปฏิบัติงานเพื่อให

คอมพิวเตอร จะเกิดความสําเร็จตามที่ไดมีการวางแผนการใชจาย บรรลุวัตถุประสงค ตามเปาหมายและแผนงานท่ีกําหนด

เงินตามที่กําหนดไว การควบคุมใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน จึงจะตองมีความระมัดระวัง 

รอบคอบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

4. สารสนเทศ และ การสื่อสาร

    4.1 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)    - โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อสม. 

 เชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563 เชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563

    มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยาง    องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีระบบขอมูล

เหมาะสม กับผูปฏิบัติ (e-welfare) และมีการสื่อสารไปยัง สารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมี

ฝายบริหารและผูที่เก่ียวของ เจาหนาที่ที่เก่ียวของในการตรวจสอบขอมูลจากระบบ 

e-welfare เพ่ือสื่อสารไปยังฝายบริหารและผูที่เก่ียวของ

    4.2 กิจกรรมการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก

    มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน อยาง

เหมาะสมกับผูปฏิบัติ และมีการสื่อสารไปยังฝายบริหารและผูที่

เก่ียวของ มีระบบสารสนเทศและระบบการรายงาน สําหรับการ

ตัดสินใจของผูบริหาร ระบบสารสนเทศมีการพัฒนา เพ่ือใช

รวบรวมขอมูลใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน ระบบการ

ติดตอสื่อสารมีอยางเพียงพอชัดเจน เชื่อถือได ทันเวลา และแจง

ใหบุคลากรทุกคนทราบ เขาใจบทบาทหนาที่ของตน ปญหา/

จุดออน ที่เกิดขึ้น และแนวทางแกไข ที่เก่ียวของกับการควบคุม

ภายใน รวมทั้งจัดชองทางใหบุคลากรสามารถเขียนขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร
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    4.3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางทักษะชวีิต

วัยรุนในระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน

    นําระบบอินเทอรเน็ต มาใชในการติดตามขอมูลขาวสาร 

ที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ตอความตองการ

ของผูใช และมีการสื่อสารไปยังผูเก่ียวของผานชองทางการสื่อสาร

ตางๆ เชน ระบบรับ-สงเอกสาร, แอปพลิเคชั่นไลน

    4.4 การเบิกจายงบประมาณ    - การเบิกจายงบประมาณ

    ระบบคอมพิวเตอร  (e-LAAS) การสื่อสารเก่ียวกับขอมูล    มีระบบเครือขายที่สมบูรณ สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

สารสนเทศในการปฏิบัติงานบางสวน ยังขาดความสมบูรณของ ซึ่งเปนผลดีตอผูใชและผูดูแลระบบ

เครือขายในการใชงานอยางตอเนื่อง ควรมีการจัดการระบบ

เครือขายของหนวยงาน ใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

สําหรับผูใชและผูดูแลระบบ

5. กิจกรรมการติดตามผล

    5.1 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)    - โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

เชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563 เชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563

    1) ติดตามรายงานผลการเบิกจายคาปวยการ อาสาสมัคร    1) มีการ ติดตามรายงานผลการเบิกจายเงิน ประจําป

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ประจําปงบประมาณ งบประมาณตอผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของ

    2) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ในการดําเนินการงบเงิน    2) แบบความพึงพอใจในการดําเนินการ งบเงินอุดหนุนท่ัวไป

อุดหนุนทั่วไป งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน อาสาสมัคร งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน อาสาสมัครสาธารณสุข

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ประจําหมูบาน (อสม.)

    5.2 กิจกรรมการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก

    การติดตามในระหวางการปฏิบัติงาน มีการกําหนดใหมีการ

ติดตามประเมินผล การรายงานผลตามระบบการควบคุมภายใน

ที่กําหนดไว

    5.3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางทักษะชวีิต

วัยรุนในระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน

    ติดตามเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง/ปญหา รายงานการคดักรอง 

พฤติกรรมเสี่ยง/มีปญหา และดูแลชวยเหลือนักเรียน

    5.4 การเบิกจายงบประมาณ    - การเบิกจาย งบประมาณ

    มีการอบรมเพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับการบันทึกขอมูลระบบ    ใหมีการอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ 

คอมพิวเตอร (e-LAAS) และมีการอบรมเพ่ิมพูนความรู พรบ. ตางๆ ในการบันทึกขอมูลระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) 

เก่ียวกับกฎระเบียบ พรบ. ตางๆ ใหกับผูใชระบบเพ่ือสามารถ ใหกับผูใชระบบ

นํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ผลการประเมินโดยรวม

   1. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีโครงสรางการควบคุม

ภายในครบทั้ง 5 องคประกอบ และเพียงพอที่จะทําใหการปฏิบัติ

งานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามมีบาง

กิจกรรมท่ีตองปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน

   2. กรมบัญชีกลาง ไดแจงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทํางาน

สําหรับการจายเงินคาปวยการของอาสาสมัคร สาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) ประจําเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ที่ กค 0434.3/043310 

ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เพ่ือใหสามารถเบิกจายใหผูมีสิทธิ์

รับเงินคาปวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) ไดอยางถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

และไมตองดําเนินการกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป ซึ่งเบิกจาย

คาปวยการฯ แลวเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงปฏิทินดังกลาว จึงจะสามารถเบิกจายเงิน

ไดทันกําหนดตาม ปงบประมาณ 2563 โดยไมเกิดความลาชา

   3. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางทักษะชีวิตวัยรุน 

ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวายังตองสรางความตระหนัก

และความเขาใจ เก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับ

คุณครูผูรับผิดชอบ
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หนวยตรวจสอบภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป
    ๑. สภาพแวดลอมการควบคุม   หนวยตรวจสอบภายใน ไดวิเคราะหประเมินผลระบบควบคุม

   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหความสําคัญ  ภายในจากภารกิจงานประจํา ตามคําสั่งแบงงานของกอง โดย

 และมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยมอบนโยบาย แนว  วิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุม 

 ทางปฏิบัติพรอมคําแนะนําในการตรวจสอบการควบคุมภายใน  ภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

 ใหความสําคัญกับศีลธรรมและจริยธรรมของขาราชการ โดย  หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ

 ประกาศใชมาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรมของขาราชการและ  พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวาภารกิจงานดังตอไปนี้ยังมีจุดออน คือ

 ลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   ๑. สวนงานยอยจัดสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม

   โครงสรางการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายใน สอด  ภายในไมตามกําหนดเวลา ทําใหผูรวบรวมประเมินผลในระดับ

 คลองกับนโยบาย ภารกิจ อํานาจหนาที่ของผูบริหารและของ  องคกรตองเรงรีบดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา ทําใหมี

 หนวยงาน ทําใหรูปแบบการทํางานของหนวยตรวจสอบภายใน  เวลาไมมากในการตรวจทานความถูกตอง

 และนโยบายผูบริหารเหมาะสมตอการควบคุมภายในที่มี   ๒. โครงการและกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบมีจํานวนมาก ไม

 ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  สามารถดําเนินการตรวจสอบไดครอบคลุมไดทุกภารกิจ และ

    ๒. การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรม

   หนวยตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการจัดทําแผนสามป แผน    ๓. ไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานในสังกัด

 ดําเนินงานซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตร ภารกิจ อํานาจหนาที่ และ    ๔. เอกสารในการเบิกจายมีกระบวนการที่ลาชา

 มีแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งจะกําหนดวัตถุปประสงค    ๕. การตรวจสอบการเงินการคลังของโรงเรียนในสังกัดพบวา

 กิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับภารกิจ อํานาจ หนาที่ของ  มีจุดออน ๓ ดาน คือ     

 หนวยงาน และไดจัดประชุมและไดระดมความคิดเห็นของเจา       ดานการเงินการคลัง

 หนาที่ในหนวยงานเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินถึงผล          - การยืมเงินสะสมและการจายขาดเงนิสะสมไมเปนไป

 กระทบและความเสี่ยง โดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ตามระเบียบ 

 และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดใหนโยบาย           - ไมมีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

 คําแนะนําในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่ง           - ไมมีรายงานการจัดทําเช็ค

 มีขอจํากัดของกิจกรรมที่มีจํานวนมาก ทําใหการตรวจสอบ           - ลูกหนี้เงนิยืมไมสงใชเงินยืมภายในกําหนดเวลา และ

 ตามแผนตองใชวิธีการสุมตรวจเปนบางกิจกรรม ทําใหไม  ไมไดจัดทําทะเบียนเงินยืม

 สามารถตรวจสอบไดทุกกิจกรรม        ดานบัญชี

           - การจัดทําบัญชี ไมเปนปจจุบัน และไมปฏิบัติตาม

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ยังยึดหลักการทําบัญชีแบบเดิม

         - บางโรงเรียนไมมีการจัดทํารายงานสถานะการเงิน 

 ประจําวัน หรือจัดทําแตไมเปนปจจุบัน

   ๓. กิจกรรมการควบคุม         ดานพัสดุและทรัพยสิน



    หนวยตรวจสอบภายใน มีแผนการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือ          - การเบิกจายเงินปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจาง

 ใหกิจกรรมที่ดําเนินการมีการควบคุมการตรวจสอบอยางเหมาะ  ไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ

 สม โดยมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 แตละขั้นตอน ซึ่งเจาหนาที่ทุกคนตองจัดทํากระดาษทําการ          - ไมไดจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ และไมไดลงรหัส

 โดยมีหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในคอยกํากับดูแล ทบทวน ครุภัณฑ

 ระเบียบปฏิบัติเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ โดยมีปลัดองค           - ยังไมมีการดําเนินการจําหนายพัสดุครุภัณฑที่ชํารุด

 การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควบคุมการปฏิบัติงาน  เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย และไมตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง

 เพ่ือรายงานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา           - การใชรถยนตสวนกลาง ไมมีบันทึกขออนุญาตใชรถ

 ในการอนุมัติ สั่งการ โดยมีการนํากิจกรรมมาเปรียบเทียบกับ  ยนต ไมมีทะเบียนคุมการใชรถยนต

 เปาหมายและการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งกิจกรรมดังกลาว

 ยังมีความเสี่ยงอยูเพราะปริมาณงานมีมากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

 มีนอย

   ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

    หนวยตรวจสอบภายใน มีขอมูลที่จําเปนตองใชในในการตัด

 สินใจอยางครบถวนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมี

 บางอยางเชน ระเบียบที่เก่ียวของอาจยังไมครบถวนเปนปจจุบัน

 ซึ่งไดนําขอมูลในแบบรายงาน คตง. ขอ ๕ และ ขอ ๖ มาใช

 เปนฐานขอมูล  โดยรวบรวมทั้งภายในและภายนอก มาเพ่ือ

 ตัดสินใจและการปฏิบัติ

    ๕. การติดตามประเมินผล

     หนวยตรวจสอบภายใน มีระบบการติดตามประเมินผลการ

 ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามสมควร 

 โดยมีแผนการตรวจสอบประจําป มีการจัดทํากระดาษทําการ

 มีการติดตามประเมินผลการการปฏิบัติงานทั้งภายนอกและภาย

 ในมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะที่แลว

 เสร็จ โดยหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในใหคําปรึกษาประชุม

เพ่ือสรุปงานที่ชี้แจงสาเหตุของความคลาดเคลื่อนเพ่ือหาทาง

 แกไข โดยรายงานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือปรับปรุง

 แนะนํา กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่และรายงาน

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป

 



องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

1 2

สถานศึกษาในสังกัด ผลการประเมิน/ขอสรุป
 ๑. สภาพแวดลอมการควบคุม

   ๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา   โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง

     - สํารวจความตองการของครูในการผลิตสื่อการสอน  ๕๘ โรงเรียน ไดวิเคราะหประเมินการควบคุมภายใน จากฝาย

     - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตสื่อ  งานที่มีจุดออนหรือความเสี่ยง ทั้ง ๔ ฝาย คือ

     - แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามในการผลิตสื่อการสอน       ๑. ฝายบริหารงานทั่วไป

 ของครูแตละกลุมสาระ       ๒. ฝายบริหารวิชาการ

   ๑.๒ กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล       ๓. ฝายบริหารงานกิจการนักเรียน

      - ผูบริหารติดตามและนิเทศการจัดทําปพ.๕ อยางสม่ําเสมอ       ๔. ฝายบริหารงานสงเสริมและบริการ

      - จัดอบรมการจัดทํา ปพ. ๕ ใหแกครูผูสอน     โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบ

      - จัดสงเจาหนาที่เขารวมการอบรมเรื่องการจัดและประเมิน  คุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลงัวาดวยมาตรฐานและ

 ผลการศึกษาดูงานในสถานศึกษาอื่น  หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ

      - จัดอบรมการใชโปรแกรมการวัดและประเมินผลและประ  พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวา มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีความ

 สานงานการแกไขปญหาโปรแกรมกับตนสังกัด  เพียงพอไมพบความเสี่ยงท่ีจะตองดําเนินการจัดทําแผนการปรับ สานงานการแกไขปญหาโปรแกรมกับตนสังกัด  เพียงพอไมพบความเสี่ยงท่ีจะตองดําเนินการจัดทําแผนการปรับ

    ๑.๓ กิจกรรมการพฒันาการเรียน การสอน  ปรุง แตพบจุดออน/ความเสี่ยง จํานวน ๘ กิจกรรม คือ

       - กําหนดเกณฑข้ันต่ําของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ      ๑. กิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

 นักเรียนแตละหองที่ใหครูผูสอนแตละคนปฏิบัติใหถึงเปาหมาย  มีจุดออน คือ 

 ใหได          -  สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เก่ียวกับสื่อเทคโน 

      -จัดอบรมใหครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียน  โลยี มีนอยและไมเพียงพอ 

 การสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ          - ครูไมสามารถใชสื่อที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

      - ใหการนิเทศตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ  การสอนไดอยางกวางขวาง

 บุคลากรทุกคนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ      ๒. กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล

      - หาแนวทางแกไขและปรับปรุงพฤติกรรมการขาดระเบียบ          - ครูผูสอนสงสมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน 

 วินัยของนักเรียนและใหมีมาตรการ ติดตามการแกไขพฤติกรรม  การสอน(ปพ.๕) ไมตรงตามกําหนดเวลา ทําใหการวัดและ

 ที่ไมพึงประสงคอยางตอเนื่องและจริงจัง  ประเมินผลลาชา

         - ครูผูสอนทําสมุด ปพ.๕ ไมถูกตอง และครบสมบูรณ
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    ๑.๔ กิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม     ๓. กิจกรรมการพัฒนาการเรียน การสอน

 และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค           - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังต่ํา

     - ประสานงานระหวางโรงเรียนและผูปกครองในการแก           - นักเรียนยังขาดระเบียบ วินัย โดดเรียน หนีเรียน

 ปญหาพฤติกรรม            - ครูไมกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง ไมทํางาน

     - จัดโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  เชิงรุก ขาดความเอาใจใสตอการพัฒนาการเรียน การสอนและ

     - จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน  เพ่ือใหนักเรียนไดบําเพ็ญ  พัฒนาผูเรียนอยางจริงจังและตอเนื่อง

ประโยชน     ๔. กิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม

     - กําหนดบทลงโทษนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

 โดยการเนนการมีสวนรวมของนักเรียน         - นักเรียนไมปฏิบัติตามกฏของโรงเรียน

     ๑.๕ กิจกรรมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน         - นักเรียนบางกลุมมีปญหาการทะเลาะกัน

      - กํากับติดตามการปฏิบัติงานดานระบบดูแลชวยเหลือ         - นักเรียนยังขาดจิตสาธารณะ

 นักเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง         - นักเรียนและผูปกครองบางคนไมใหความรวมมือกับ

      - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานดานระบบดูแล  ทางโรงเรียน

ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง      ๕. กิจกรรมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

      - สรางความตระหนักใหกับครูทุกคนในการปฏิบัติงานตาม         - ครูขาดความตระหนักและใหความสําคัญกับการทํางาน

 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามมาตรฐานการทํางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

    ๑.๖ กิจกรรมงานปองกันสารเสพติดและโรคเอดส         - นักเรียนมีพฤติกรรมละเมิดกฏระเบียบขอบังคบัของ

       - จัดใหมีการนิเทศตดิตามอยางสม่ําเสมอ  โรงเรียน

       - เพ่ิมบุคลากรในการดูแลใหมากขึ้น         - สภาพครอบครัวของนักเรียนสวนใหญยากจน และ

       - จัดอบรมนักเรียนแกนนําเพ่ือชวยปองกันอยางตอเนื่อง  ผูปกครองตองออกไปประกอบอาชีพนอกบาน ทําใหไมมีเวลา

       - ครูทุกคนใหความรูนักเรียนในแนวทางที่เหมาะสม  ดูแลบุตรไดอยางใกลชิด อาจเกิดปญหายาเสพติด หรือทองกอน

 วัยอันควร

     ๑.๗ กิจกรรมดานการเงินและพัสดุ     ๖. กิจกรรมงานปองกันสารเสพติดและโรคเอดส

        - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน          - ยังมีนักเรียนบางสวนที่เก่ียวของกับสุราและบุหรี่ ซึ่ง

 ดานนี้  อาจนําไปสูการใชสารเสพติดประเภทอ่ืนๆ 

        - ปรับปรุงคาํสั่งแบงงานใหชัดเจน          - นักเรียนยังมีพฤติกรรมชูสาวอาจนําไปสูการติดโรค

         - ปรับปรุงคาํสั่งใหชัดเจน  ทางเพศสัมพันธ

         - ขออัตรากําลังเพ่ิม          - ผูปกครองไมมีเวลารวมอบรมนักเรียนตามแนวทาง

         - ลดชั่วโมงการสอนใหกับครูที่ปฏิบัติงานทางดานการ  ที่พึงประสงค

 เงนิ บัญชี พัสดุ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายมี

 ประสิทธิภาพ
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     ๑.๘ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน     ๗. กิจกรรมดานการเงินและพัสดุ

          - จัดสงเจาหนาที่ไปรับการอบรมสัมมนาเก่ียวกับการ          - บุคลากรในสถานศึกษาไมไดปฏิบัติตามระเบียบ สง

 จัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถ  ผลทําใหการปฏิบัติเกิดความผิดพลาด ตองทําการแกไขงานทํา

 ปฏิบัติไดอยางถูกตอง  ใหเกิดความลาชา

           - จัดใหมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับงานระบบควบคุม           - บุคลากรที่ทําหนาที่ในการจัดทําบัญชี การเงนิ พัสดุ

 ภายในใหแกบุคลากรในโรงเรียน  ไมไดมีหนาที่นี้โดยตรง เปนการมอบหมายครใูหชวยปฏิบัติงาน

    ๒. การประเมินความเสี่ยง  ประกอบกับครูมีชั่วโมงสอนดวย ทําใหไมมีเวลาในการศึกษา

   ๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  ระเบียบ ทําใหการปฏิบัติไมถูกตอง

         -  สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เก่ียวกับสื่อเทคโน            - ขาดบุคลากรที่ทําหนาที่เก่ียวกับการเงิน บัญชี พัสดุ

 โลยี มีนอยและไมเพียงพอ            - บุคลากรมีการโยกยายบอย 

         - ครูไมสามารถใชสื่อที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน      ๘. กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

 การสอนไดอยางกวางขวาง            - โรงเรียนมีการจัดวางระบบควบคุมภายในของ

     ๒.๒ กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล  โรงเรียนยังไมเปนระบบ

         - ครูผูสอนสงสมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน            - เจาหนาที่ที่เก่ียวของขาดความรูความเขาใจเก่ียว

 การสอน (ปพ.๕) ไมตรงตามกําหนดเวลา ทําใหการวัดและ  กับงานควบคุมภายใน

 ประเมินผลลาชา            - บุคลากรในโรงเรียนยังไมเขาใจเก่ียวกับระบบควบ

         - ครูผูสอนทําสมุด ปพ.๕ ไมถูกตอง และครบสมบูรณ  คุมภายใน

    ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาการเรียน การสอน ผลการประเมินโดยรวม

          - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังตํ่า     สถานศกึษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

          - นักเรียนยังขาดระเบียบ วินัย โดดเรียน หนีเรียน  จํานวน  ๕๘ โรงเรียน แบงฝายในการบริหาร ออกเปน ๔ ฝาย

           - ครูไมกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง ไมทํางาน       ๑. ฝายบริหารงานทั่วไป

 เชิงรุก ขาดความเอาใจใสตอการพัฒนาการเรียน การสอนและ       ๒. ฝายบริหารวิชาการ

 พัฒนาผูเรียนอยางจริงจังและตอเนื่อง       ๓. ฝายบริหารงานกิจการนักเรียน

    ๒.๔ กิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม       ๔. ฝายบริหารงานสงเสริมและบริการ

 และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค    มีกิจกรรมความเสี่ยง จํานวน ๘ กิจกรรม ที่ตองทําการควบคุม

        - นักเรียนไมปฏิบัติตามกฏของโรงเรียน      ๑. กิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

        - นักเรียนบางกลุมมีปญหาการทะเลาะกัน      ๒. กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล

        - นักเรียนยังขาดจิตสาธารณะ      ๓. กิจกรรมการพัฒนาการเรียน การสอน

        - นักเรียนและผูปกครองบางคนไมใหความรวมมือกับ     ๔. กิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม

 ทางโรงเรียน  และแกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค

    ๕. กิจกรรมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

    ๖. กิจกรรมงานปองกันสารเสพติดและโรคเอดส

    ๗. กิจกรรมดานการเงินและพัสดุ

    ๘. กิจกรรมการวางระบบควบคุมภายใน
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     ๒.๕ กิจกรรมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

        - ครูขาดความตระหนักและใหความสําคัญกับการทํางาน

ตามมาตรฐานการทํางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

        - นักเรียนมีพฤติกรรมละเมิดกฏระเบียบขอบังคบัของ

 โรงเรียน

        - สภาพครอบครัวของนักเรียนสวนใหญยากจน และ

 ผูปกครองตองออกไปประกอบอาชีพนอกบาน ทําใหไมมีเวลา

 ดูแลบุตรไดอยางใกลชิด อาจเกิดปญหายาเสพติด หรือทองกอน

 วัยอันควร

    ๒.๖ กิจกรรมงานปองกันสารเสพติดและโรคเอดส

         - ยังมีนักเรียนบางสวนที่เก่ียวของกับสุราและบุหรี่ ซึ่ง

 อาจนําไปสูการใชสารเสพติดประเภทอ่ืนๆ 

         - นักเรียนยังมีพฤติกรรมชูสาวอาจนําไปสูการติดโรค

 ทางเพศสัมพันธ

         - ผูปกครองไมมีเวลารวมอบรมนักเรียนตามแนวทาง

 ที่พึงประสงค

     ๒.๗ กิจกรรมงานดานการเงิน และพัสดุ

         - บุคลากรในสถานศึกษาไมไดปฏิบัติตามระเบียบ สง

 ผลทําใหการปฏิบัติเกิดความผิดพลาด ตองทําการแกไขงานทํา

 ใหเกิดความลาชา

          - บุคลากรท่ีทําหนาที่ในการจัดทําบัญชี การเงนิ พัสดุ

 ไมไดมีหนาที่นี้โดยตรง เปนการมอบหมายครูใหชวยปฏิบัติงาน

 ประกอบกับครูมีชั่วโมงสอนดวย ทําใหไมมีเวลาในการศึกษา

 ระเบียบ ทําใหการปฏิบัติไมถูกตอง

           - ขาดบุคลากรที่ทําหนาที่เก่ียวกับการเงิน บัญชี พัสดุ

           - บุคลากรมีการโยกยายบอย ทําใหการปฏิบัติงานไม

 ตอเนื่องและเปนปจจุบัน

     ๒.๘ กิจกรรมการวางระบบควบคุมภายใน

           - โรงเรียนมีการจัดวางระบบควบคุมภายในของ

 โรงเรียนยังไมเปนระบบ

           - เจาหนาที่ที่เก่ียวของขาดความรูความเขาใจเก่ียว

 กับงานควบคุมภายใน

           - บุคลากรในโรงเรียนยังไมเขาใจเก่ียวกับระบบควบ

 คุมภายใน
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   ๓. กิจกรรมการควบคุม

     ๓.๑ กิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

         - สํารวจความตองการของครูในการผลิตสื่อการสอน

         - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตสื่อ

         - แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามในการผลิตสื่อการ

 สอนของครูแตละกลุมสาระ

      ๓.๒ กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล

          - ผูบริหารติดตามและนิเทศการจัดทํา ปพ.๕ อยาง

 สมํ่าเสมอ

          - จัดอบรมการจัดทํา ปพ.๕ ใหแกครูผูสอน

          - จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมเรื่องการจัดและ

 ประเมินผลและศึกษาดูงานในสถานศึกษาอื่น

          - จัดอบรมการใชโปรแกรมการวัดและประเมินผลและ

 ประสานงานการแกไขปญหาโปรแกรมกับตนสังกัด

      ๓.๓ กิจกรรมการพัฒนาการเรียน การสอน

           - กําหนดเกณฑข้ันต่ําของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

 นักเรียนแตละหองใหครูผูสอนแตละคนปฏิบัติใหถึงเปาหมาย

 ใหได

            - จัดอบรมใหครูมีความรูความสามารถในการจัดการ

 เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ

            - ใหการนิเทศตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

 ครูและบุคลากรทุกคนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

            - หาแนวทางแกไขและปรับปรุงพฤติกรรมการขาด

 ระเบียบวินัยของนักเรียนและใหมีมาตรการการติดตามแกไข

 พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอยางตอเนื่องและจริงจัง

      ๓.๔ กิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม

 และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

           - ประสานงานระหวางโรงเรียนและผูปกครองในการ

 แกปญหาพฤติกรรม

           - จัดโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน

           - จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพ่ือใหนักเรียนไดบําเพ็ญ

 ประโยชน

           - กําหนดบทลงโทษนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึง

 ประสงคโดยเนนการมีสวนรวมของนักเรียน
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     ๓.๕ กิจกรรมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

           - กํากับติดตามการปฏิบัติงานดานระบบดูแลชวยเหลือ

 นักเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

           - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานดานระบบดูแล

 ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง

           - สรางความตระหนักใหกับครูทุกคนในการปฏิบัติ

 งานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

         - จัดใหมีการนิเทศติดตามอยางสม่ําเสมอ

         - เพ่ิมบุคลากรในการดูแลใหมากขึ้น

         - จัดอบรมนักเรียนแกนนําเพ่ือชวยปองกันอยางตอเนื่อง

         - ครูทุกคนใหความรูนักเรียนในแนวทางที่เหมาะสม

 สอดแทรกทั้งในและนอกหองเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม

     ๓.๗ กิจกรรมงานดานการเงิน และพัสดุ

          - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

 ดานนี้ 

          - ปรับปรุงคาํสั่งแบงงานใหชัดเจน

          - ขออัตรากําลังเพ่ิม

          - ลดชั่วโมงการสอนใหกับครูที่ปฏิบัติงานทางดานการ

 เงิน บัญชี พัสดุ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายมี

 ประสิทธิภาพ

     ๓.๘ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

          - สงเจาหนาที่ไปรับการอบรมสัมมนาเก่ียวกับการจัด

 วางระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และสามารถ

 ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

           - ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับงานระบบ

 ควบคุมภายในใหแกบุคลากรในโรงเรียน

   ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

     ๔.๑ กิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

         - มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาและนํา

 ไปใชในการสอน
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      ๔.๒ กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล

          - จัดอบรมการใชโปรแกรมการวัดผลและประเมินผล

  และประสานงานการแกไขปญหาโปรแกรมกับตนสังกัด

      ๔.๓ กิจกรรม การพัฒนาการเรียน การสอน

       -  จัดอบรมใหครูมีความรูความสามารถในการจัดการ 

 การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ

      ๔.๔ กิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม

 และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

        - จัดโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

        - จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน เพื่อใหนักเรียนไดบําเพ็ญ  

 ประโยชน

      ๔.๕ กิจกรรมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

         - ใหคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

 ระเบียบของโรงเรียนและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ

 โรงเรียนและเปนการสรางความสัมพันธอันดี ระหวางโรงเรียน

 ผูปกครองและชุมชน รวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

    ๔.๖ กิจกรรมงานปองกันสารเสพติดและโรคเอดส

       -  จัดอบรมนักเรียนแกนนําเพ่ือชวยปองกันอยางตอเนื่อง

       - ครูทุกคนใหความรูนักเรียนในแนวทางที่เหมาะสม สอด

 แทรกทั้งในและนอกหองเรียนตามโอกาสท่ีเหมาะสม

     ๔.๗ กิจกรรมงานดานการเงิน และพัสดุ

       - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานนี้

 โดยตรง 

     ๔.๘ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

        - จัดสงเจาหนาที่ไปเขารับการอบรมสัมมนาเก่ียวกับการ

 จัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถ

 ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

    ๕. การติดตามประเมินผล

     ๕.๑ กิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

        -  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามในการผลิตสื่อการ

 สอนของครูแตละกลุมสาระ



องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

1 2
      ๕.๒ กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล

          -  สอบถามจากผูมาขอใชบริการเก่ียวกับงานวัดผล

 และประเมินผล

          - แบบสอบถาม ประเมินจากผูรับบริการ

          - ผูบริหารติดตามและประเมินผลการจัดทํา ปพ.๕

 อยางตอเนื่อง

          - ดูจากรายงานการจัดทํา ปพ.๕

      ๕.๓ กิจกรรม การพัฒนาการเรียน การสอน

          - ดําเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ของครูและบุคลากรทุกคนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพอยาง

 สมํ่าเสมอ

      ๕.๔ กิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม

 และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

       - มีการติดตามประเมินผลโดยการออกเยี่ยมบานนักเรียน 

 มีการประสานงานระหวางโรงเรียนและผูปกครอง เพ่ือเปนการ

 แกไขพฤติกรรมอันไมพึงประสงค

      ๕.๕ กิจกรรมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

        -  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับเก่ียวกับการปฏิบัติตนให

ใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ของโรงเรียนและเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน

 และชุมชน รวมกันแกปญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน

    ๕.๖ กิจกรรมงานปองกันสารเสพติดและโรคเอดส

        -  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานใหเปนประจําและ

 ตอเนื่อง

        - ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาพัฒนางาน

     ๕.๗ กิจกรรมงานดานการเงิน และพัสดุ

         - จัดโครงการออกตรวจนิเทศงานดานการเงิน บัญชี

 พัสดุ เพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตองเก่ียวกับงานทางดาน

 การเงิน บัญชี พัสดุ ทุกป

         - จัดการอบรมโครงการหลักเกณฑการนําเงินรายได

 ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจาย



องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

1 2
     ๕.๘ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

         - จัดโครงการอบรมเก่ียวกับการควบคุมภายในใหแก

 สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

         - การจัดทํารายงานและการติดตามประเมินผลตาม

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

 ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....................................................................ผูรายงาน



สํานักการคลัง  

 งานบริหารทั่วไป  การทํางานยังไมบรรลุวัตถุประสงค ๑. ปฏิบัตติามระเบียบสํานักนายก  ๑. มีการรับ-สงหนังสือและลงทะเบียน  ๑. การลงทะเบียนรบัหนังสือยังไม  ๑. มีระบบอินเตอรเน็ตเขามาชวยรับ-สง  ฝายบริหารงานทั่วไป

  1. การรับ -สงหนังสือ และแจงเวียนหนังสือ เนื่องจากมีผูปฏิบัตงิานเพียงคนเดียว/  รัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ   คมุการรับ-สงทําใหสะดวกตอการคนหา ครบถวน  เอกสารในองคการบรหิารสวนจังหวัด  สํานักการคลัง

  ราชการ หนังสือมีปริมาณมาก พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม   ๒. การจัดเก็บเอกสารเปนระเบียบ  ๒.บางคร้ังหนังสือมีความลาชา นครราชสีมา 

 วัตถปุระสงค ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘ และงายตอการคนหา  ทําใหสงงานไมทัน  ๒. มีการสแกนหนังสือจัดเก็บเอกสาร

 เพื่อใหการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ  ๒. จัดทําทะเบียนคมุการรับ-สง  ๓.การสรางระบบการเก็บหนังสอืใหมี  ๓. เอกสารมีเปนจํานวนมาก คนหา แยกเปนหมวดหมู และเก็บแยกตามแฟม  

เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบ  หนังสือจัดระบบการรับหนังสือ  ความชัดเจนและงายมากขึ้น  เอกสารสําคัญไมพบ สะดวกตอการคนหา

งายสะดวกรวดเร็วตอการสืบคนและนําไป  ตามลําดับกอน/หลัง และใสหมาย  ๔. ทุกฝาย/หนวย/กอง/สํานักลงลายมือ  ๓. มีทะเบียนควบคุมการรับหนังสือ  

ปฏิบัติ เลขรับตามลําดับ ชื่อรับหนังสือในสมุดทะเบียนสงทุกครั้ง ตามลําดับกอน-หลัง และใสหมายเลขรับ

 ๓. พิจารณาความเรงดวนของ รับทุกครั้ง

หนังสืออยางรอบคอบ  ๔.พิจารณาความเรงดวนของหนังสือ

 ๔.ผูรับหนังสือของฝาย/หนวย/ อยางรอบคอบและติดตามใหถึงผูเกี่ยวของ

กอง/สํานัก ตองลงลายมือชื่อรับ ทันเวลาการใชงาน

หนังสือใหชัดเจนทุกครั้งในสมุดทะเบียนสง   ๕. สอบทานเลขที่หนังสือออกทุกคร้ัง

และมีผูรับผิดชอบเฉพาะ

 ๖. ผูรับหนังสือ ฝาย/หนวย/กอง/สํานัก 

ตองลงลายมือชื่อรับหนังสือ ใหชัดเจน

ทุกครั้งในสมุดทะเบียนสง

การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงท่ียังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน

แบบ  ปค.๕ 

      สํานักการคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง



สวนบริหารงานคลัง

 2. การตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน สํานักและกองตางๆ ปฏิบัติงานวางฎีกา ๑. ผูตรวจฎีกาถือปฏิบัติ ตามระเบียบ  ๑. สอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม ๑.  สํานักและกองตางๆ ปฏิบัติงานวาง  ๑. กําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของแต  ฝายการเงิน

งบประมาณ การจายเงินรายได การจายเงิน ชวงปลายปงบประมาณและเอกสาร กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี ฎีกาชวงปลายปงบประมาณและเอกสาร ละกอง เพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการ สาํนักการคลัง

อดุหนนุ การจายขาดเงินสะสม การจายเงิน ประกอบฎีกาไมครบถวน ทําใหการ การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ และกฏหมายที่เกี่ยวของ ประกอบฎีกาไมครบถวน ทําใหการ จัดทําเอกสารใหครบถวนกอนนําสง

ประโยชนตอบแทนอื่น (โบนัส) ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบ รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร  ๒. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการ ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบ เบิกจาย

วัตถปุระสงค ประมาณลาชา ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ เบิกจายใหถูกตอง ครบถวนกอนดาํเนิน ประมาณลาชา  ๒. กําชับเจาหนาที่ผูตรวจฎีกา ตรวจสอบ

 - เพ่ือใหการเบิกจายเงินงบประมาณถูกตอง และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ การเบิกจายเงินในแตละรายการ  ๒. ขาดการตรวจสอบความถูกตอง เอกสารประกอบฎีกาใหครบถวน

หนวยงานผูเบิกมีงบประมาณเพียงพอในการ  ของฝายการเงินชัดเจน  ๓. ตรวจสอบงบประมาณกอนการจัดทํา จากหนวยตรวจสอบภายในขององค  ๓. กําชับเจาหนาที่ในการเบิกจายเงิน

เบิกจาย และมีเอกสารประกอบฎีกาเบิก  ๒. ตรวจเอกสารใหถูกตองกอนการ โครงการและวางฎีกาเบิกจาย การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหเปนไปตามระเบียบฯ

จายเงินครบถวน เบิกจาย  ๔. กอนดาํเนินการ เจาของงบประมาณ

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือใหเพียงพอ

ในแตละกิจกรรม

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สํานักการคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู



แบบ  ปค.๕ 

งานสวนบริหารงานคลัง

3. การบัญทึกบัญชีในระบบบัญชี การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 1. คูมือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี รายงานทางการเงินและงบการเงินตางๆ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 1. จัดหาเคร่ืองมือที่ทันสมัยและเพียงพอ  ฝายการบัญชี

คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คอมพิวเตอร (e-LAAS) คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน ถูกตอง เสร็จสมบูรณทันกําหนด คอมพิวเตอรใหม (e-LAAS) เพ่ือให ตอการใชงาน สํานักการคลัง

(E-LAAS) ทองถ่ิน (e-LAAS) สอดคลองตามมาตรฐานการบัญชี 2. สงเจาหนาที่และบุคลากรผูปฏิบัติงาน

การบันทึกบัญชี (e-LAAS และมือ) 2. ผังบัญชีมาตรฐานที่ใชในระบบบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เขารับการอบรมการบันทึกบัญชีดวย

การจัดทํารายงาน คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน ระบบคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิด

การตรวจสอบความถูกตองทันสมัยและ ทองถ่ิน (e-LAAS) ความเขาใจและเช่ียวชาญยิ่งขึ้น  

เปนปจจุบัน 3. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ

วัตถปุระสงค สั่งการที่เก่ียวของ

เพ่ือรายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ

อยางรวดเรว็ ถูกตอง

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู



แบบ  ปค.๕ 

 ๔. การขอรับเงิน การตรวจสอบ บุคลากรผูปฏิบัติงานยังไมเขา  -  ปฏิบัตติามระเบียบขอบังคบัและ  - ปฏิบัตติามระเบียบขอบังคบัและ บุคลากรผูปฏิบัตงิานยังไมเขาใจ  - สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขารับการ  ฝายบําเหน็จบํานาญ

 การขออนุมัติจายเงินบําเหน็จ บํานาญ  ระเบียบอยางละเอียด หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ และระบบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ระเบียบอยางละเอียด อบรมเก่ียวกับงานบําเหน็จบํานาญ สํานักการคลัง

 เงินบําเหน็จดํารงชีพ เงินบําเหน็จตกทอด เทคโนโลยีที่เก่ียวของ  - ตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร งานเงนิเดือนและสวัสดิการตาง ๆ  

การเบิกจายเงินเดือนและเงินสวัสดิการ จัดหาเคร่ืองมือที่ทันสมัยและเพียงพอ

 วัตถปุระสงค  ตอการใชงาน

 - เพ่ือใหการเบิกจาย เงินสวัสดิการ

 บําเหน็จ บํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพ  

เงินบําเหน็จตกทอด การเบิกจายเงินเดือน

ตกทอด การเบิกจายเงินเดือนและเงิน

สวัสดิการ เปนไปดวยความถูกตองและรวดเร็ว

     

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

      สํานักการคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู



แบบ  ปค.๕ 

 ๕. การรับชําระภาษีองคการบริหาร  - เจาหนาที่ศูนยประสานงานองคการ ๑.  ตามขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนจัง ๑. ออกตรวจสอบการรับเงินการสงเงนิ  - ศูนยประสานงานองคการบริหาร  - กําชับเจาหนาที่ศูนยประสานงาน ฝายพัฒนารายได

 สวนจังหวัดนครราชสีมาจากการคา  บริหารสวนจังหวัด ประจําอําเภอ ไม หวัดนครราชสีมา เร่ือง การเก็บภาษี ของศนูยประสานงานองคการบริหารสวน สวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคลัง

 น้ํามัน,คาธรรมเนียมบํารุงองคการ  เขาใจขอบัญญัติฯ ไมเขาใจระเบียบ องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอ ๓๒ บางอําเภอมีการรับเงินและนําสงเงิน ประจําอําเภอใหรบัเงินและนําสงเงนิให

 บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินฯ  ๒. ตามขอบัญญัตอิงคการบริหารสวน อําเภอ ไมถูกตอง ถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหาร

 ของศูนยประสานงานองคการ  นําสงเงินภาษีและคาธรรมเนียมไม จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง การเรียกเก็บ  ๒. จัดอบรมเจาหนาที่ศูนยประสานงานฯ สวนจังหวัดนครราชสีมา ตามกฏหมาย 

 บริหารสวนจังหวัด ประจําอําเภอ  ถูกตอง คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวน ผูมีหนาที่ในการรับเงินใหนําสงเงนิภาษี ระเบียบกําหนด

 ๓๒ อําเภอ จังหวัด จากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๒ และคาธรรมเนียมใหถูกตอง

วัตถปุระสงค  ฉบับที่ ๑-๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉบับที่ ๓

 เพื่อตรวจสอบการรับเงินภาษี และ  ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

คาธรรมเนียม ของศนูยประสานงาน  รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราช การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

สีมา ประจําอําเภอทั้ง ๓๒ อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗

 ขอ ๑๑

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

      สํานักการคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู



แบบ  ปค.๕ 

 ๖.การจัดหาพัสดุ ๑. เจาหนาที่ปฏิบัติงานฝายจัดหาพัสดุ  ๑. มีระเบียบและหนังสือสั่งการเปน  - มีการสอบทานการปฏิบัติงานโดย ๑. ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใหถือ  ๑. กําชับเจาหนาที่ที่เก่ียวของใหปฏิบัติ  ฝายจัดหาพัสดุ

   วัตถุประสงค มีไมเพียงพอ แนวทางปฏิบัติงาน เจาหนาที่ หัวหนาฝาย และผูอํานวย    ปฏิบัตมิีจํานวนมาก และหลายหนวย ตามระเบียบโดยเครงครัด และกําหนด  สวนบริหารงานพัสดุ

 -  เพ่ือใหการจัดหาพัสดุครุภัณฑของ  ๒. การจัดซื้อจัดจางในฝายจัดหาพัสดุ  ๒. การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ  การสวนบริหารงานพัสดุ งานพรอมทั้งมีการเปล่ียนแปลง แกไข บทลงโทษตามครแกกรณี สํานักการคลัง

 หนวยงานตรงตามความตองการ มีจํานวนมาก ใหเหมาะสม อยูตลอดเวลา  ๒. จัดฝกอบรมหรือสงเจาหนาที่ผูรับ

 เปนไปอยางประหยัดมีคุณภาพ ทันตาม  ๓. เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ 3. เจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่ตาม  ๒. เจาหนาที่รับผิดชอบเขาใจระเบียบ ผิดชอบใหเขารับการฝอบรมอยาง

 กําหนดเวลา ตรงกับประโยชนใชสอยและ ดานพัสดุ หนังสือสั่งการใหเปนปจจุบัน ในการจัดหาคลาดเคล่ือน สม่ําเสมอ 

ถูกตองครบถวน เปนไปตามที่ระเบียบ 4. หนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลาง   ๓. พิจารณากรอบและเกลี่ยอัตรากําลัง

กําหนด มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใหมีความเหมาะสม        

 ๗. การจัดทําแผนจัดซื้อ-จัดจาง 1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานฝายจัดหาพัสดุ ๑.  มีระเบียบและหนังสือสั่งการเปนแนว  - มีการสอบทานการปฏิบัติงานโดย  ๑. มีการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง  ๑. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง  ฝายจัดหาพัสดุ

   วัตถุประสงค มีไมเพียงพอ ทางปฏิบัติ  เจาหนาที่ หัวหนาฝาย และและผู งบประมาณบอยคร้ัง  ๒. หนวยงานเจาของงบประมาณควร  สวนบริหารงานพัสดุ

    - เพ่ือใหการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง 2. การจัดซื้อจัดจางในฝายจัดหาพัสดุมีจํานวนมาก ๒. การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ อํานวยการสวนบริหารงานพัสดุ  ๒. หนวยงานเจาของงบประมาณขาด ใหความสําคัญในการดําเนินการตามแผน สํานักการคลงั

เปนไปตามระเบียบและจัดซื้อจัดจางให 3. เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ  ใหเหมาะสม ความรูความเขาใจในการจัดทําแผน  จัดซื้อ จัดจาง ที่กําหนดไว

 ตรงตามแผนที่กําหนด  จัดซื้อ จัดจางที่กําหนดไว  ๓. เจาหนาที่ผูรับผดิชอบเรงรัดให  

 ๓. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามแผน ดําเนินการตามแผน

ที่กําหนด  

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

      สํานักการคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู



แบบ  ปค.๕ 

๘ . การบริหารสัญญา   ๑. เจาหนาที่ผูปฺบัติงานดเนการ   1. มีคําสั่งแบงงาน    -  กิจกรรมดานการบริหารสัญญา ๑. เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริหาร ๑.  สรรหาบุคลากรใหครบตามกรอบ  ฝายบรหิารสัญญา

   วัตถุประสงค บริหารสัญญาไมเพียงพอตอการ   ๒. มีระเบียและหนังสือสั่งการ มีการควบคมุที่เพียงพอบรรลุตามวัตถุ สัญญาไมเพียงพอตอการปฏิบัตงิาน อัตรากําลงั สํานักการคลัง

   - การบริหารสัญญาใหถูกตองตามกฏหมาย ปฏืบัติงาน ประสงคของการควบคุมภายในไดใน  ๒. ความรูความเขาใจดานพัสดุของ  ๒. สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม  

ระเบียบ หนังสือสั่งการ เปนไปตามนโยบาย  ๒. ความรูความเขาใจขดานพัสดุของ ระดับหนึ่ง เจาหนาที่  

และเปาหมายที่กําหนด เจาหนาทที่

๙. การจัดทําทะเบียนพัสดุกลาง 1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ  ๑. มีระเบียบและหนังสือสั่งการเปน  - มีการสอบทานการปฏิบัติงานโดย 1. มีระเบียบและหนังสือสั่งการ 1. กําชับใหเจาที่ผูเกี่ยวของใหปฏิบัติ ฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน

 วัตถปุระสงค 2. รายการทรัพยสินมีจํานวนมาก แนวทางปฏิบัติ เจาหนาที่ หัวหนาฝาย และฝาย  ใหถือปฏิบัติจํานวนมาก  และ ตามระเบียบอยางเครงครัด พรอม

เพ่ือใหการจัดทําทะเบียนพัสดุกลาง 3. เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ  ๒. การมอบหมายหนาที่การงานให ตรวจสอบ  และผูอํานวยการสวน หลายหนวยงาน และมีการเปลี่ยน กําหนดบทลงโทษตามควรแกกรณี

การลงทะเบียน และการกําหนดเลขรหัส ดานการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี เหมาะสม สวนบริหารงานพัสดุ แปลงแกไขอยูตลอดเวลา 2. จัดฝกอบรมหรือสงเจาหนาที่

พัสดุและฐานขอมูลพัสดุกลาง ในการ คอมพิวเตอร (e-LAAS) 2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขาใจ ผูรับชอบใหเขารับการฝกอบรม

ควบคุมพัสดุของหนวยงานใหเปนไปตาม ระเบียบในการจัดทําขอมูลคลาด อยางสม่ําเสมอ

ระเบียบที่กําหนด เคลื่อน 3. พิจารณากรอบอัตรากําลังให

เหมาะสมกับปริมาณ

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

      สํานักการคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู



กองการเจาหนาที่  

ดานของงานที่ประเมิน  -  การสงผลการประเมินฯที่ลาชา การตรวจสอบและเรงรัดใหโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสงผลการประเมิน  -  โรงเรียนในสังกัดบางโรงเรียนสงผล  - เพ่ิมวิธีการเรงรัดใหโรงเรียนโดยการ  ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

 ๑. การเลื่อนอันดับและแตงตั้งครู ของโรงเรียนในสังกัด  ในสังกัดสงผลการประเมินการเตรียม การเตรียมความพรอมไดทันตามระยะ  การประเมินการเตรียมความพรอมฯ ประสานแจงเตือนหาสาเหตุและแกไข  กองการเจาหนาที่

 ผูชวยใหดํารงตําแหนงครู คศ.๑  ความพรอมใหทันตามระยะเวลาที่ เวลาที่กําหนด  ลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด รวมกับโรงเรียน

 วัตถุประสงค  กําหนด  

 เพ่ือดําเนินการใหขาราชการครูมี

 ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่   

 ตามที่สมควรจะไดรับ  

 

 ๒. การใหโอนขาราชการครู

 วัตถุประสงค  ๑. ขอจํากัดดานระยะเวลา  -  แจงแนวทางการปฏิบัติในการ   - การปฏิบัตงานเปนไปตามแนวทาง  -  ขอจํากัดดานระยะเวลาของหนวยงาน  - ในการพิจารณาใหโอนควรกําหนด  ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

 เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการ  ๒. ขอจํากัดดานบุคลากรที่มีไมเพียงพอ  ใหโอนโดยจัดทําเปนหนังสือซักซอม ที่ซักซอม ที่รบัโอน  หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน  กองการเจาหนาที่

 ใหขาราชการครูในสังกัดองคการ  ๓. ขอจํากัดดานปริมาณงาน  ความเขาใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด  และพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดกับการ

 บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่มี  เรียนการสอนในโรงเรียน  

 ความประสงค ขอโอนไปสังกัด

 หนวยงานอื่น เปนไปดวยความ   

 เรียบรอย   

 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกจิอื่นๆที่สําคญั

ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน



๓. งานการพิจารณาความ   

 ดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน  อัตราเงินเดือนไมเปนปจจุบัน ๑. ตรวจสอบการโอนยาย การเลื่อน  - เน่ืองจาก องคการบริหารสวนจังหวัด  - อัตราเงนิเดือนและอัตรากําลังคน  ๑. ประสานความรวมมือกับงานบุคคล  ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

 วัตถุประสงค  เนื่องจากขอมูลบุคลากรไมสอดคลอง  วิทยฐานะการปรับคุณวุฒิวาถูกตอง นครราชสีมา มีอัตรากําลังคนเปนจํานวน ของโรงเรียนไมเปนปจจุบัน  ของโรงเรียนเพื่อยืนยันขอมูลตัวตนให  กองการเจาหนาที่

  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบวาดวย กัน  ๒. ประสานโรงเรียนตรวจสอบขอมูล มากและการโยกยายเปลี่ยนแปลงขอมูล เปนปจจุบัน

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน และเปนการ  เบื้องตน ใหตรงกับตนตน ความกาวหนาเปนประจําทําใหการตรวจ   ๒. ปฏิทินงานตองมีความสอดคลองกับ

 สรางขวัญ กําลังใจในการทํางาน ๓. มีการกําหนดปฎิทินในการดําเนิน สอบขอมูลอัตรากําลังเกิดความคลาด ปริมาณงานที่เกิดขึ้น  

 งานที่ชัดเจน เคลื่อนไมทันหวงเวลาที่กําหนด 

  

  

   

 ๔. งานประชุม ก.จ.จ.  

 วัตถุประสงค   - การสงวาระของแตละหนวยงาน ๑. ปฎิบัติการประชุมตาม พ.ร.บ.    -  ดําเนินการประชุมเปนไปตาม พรบ.  ๑. ปริมาณระเบียบวาระเขาที่ประชุม  - เรงรัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสงเอกสารที่  ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

 เพ่ือการบริหารงานบุคคลของ เกิดความลาชา บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ระเบียบบริหารางานบุคคลสวนทองถิ่น  แตละครั้งมีจํานวนมาก เก่ียวของใหทันกอนวันประชุม ๑๐ วัน  กองการเจาหนาที่

องคการบริหารสวนจังหวัดนคราชสีมา 2542 พ.ศ ๒๕๔๒  ๒. เอกสารประกอบวาระการประชุม หากมีปญหาอุปสรรคดําเนินการแกไข

เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ 2. กําหนดการสงเรื่องเขาวาระ ของแตละหนวยงานลาชาเกินกวา รวมกัน

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกจิอื่นๆที่สําคญั

ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู



 กฏหมายที่กําหนด การประชุมกอนประชุม 10 วัน กําหนด  

 

 

๕. งานประชาสัมพันธ  ๑. ขอจํากัดดานระยะเวลา ๑. ใหถือปฏิบัติตามหนังสือซักซอม  ๑. สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม ๑. บางกรณีผูเขารับการอบรมไมถือ  ๑. เพ่ิมการประชาสัมพันธถึงแนวทาง  ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

การฝกอบรมและการสงบุคลากร  ๒. ขอจํากัดดานจํานวนบุคลากร แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขอรับ โครงการตางๆ ไดทันตามกําหนดระยะ ปฏิบัติตามหนังสือซักซอมความเขาใจ การปฏิบัติในการขอสมัครเขารับการฝก  กองการเจาหนาที่

 เขารับการฝกอบรม  ๓. ขอจํากัดดานคุณสมบัติผูเขารับ การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่กําหนด  เวลา ทําใหเกิดความผิดพลาดเสียสิทธิ์ใน อบรม  

 วัตถุประสงค การอบรม  ๒. มีการเผยแพรขอมูลทางเวปไซด  ๒. ผูเขารับการอบรมเสนอการขออนุญาต การสมัครเขารับการฝกอบรม  ๒. กําชับหนวยงานใหปฏิบัติตามขั้นตอน  

  - เพ่ือสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ ในขั้นตอนและ ถูกตอง ๒. การไมปฏิบัติตามขั้นตอนและ และกระบวนการเสนอขออนุญาตในการ

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กระบวนการเขารับการฝกอบรม  กระบวนการตามหนังสือซักซอม สมัครเขารับการอบรม

นครราชสีมา ใหมีความรู ความเขาใจ  แนวทางการสมัครเขารับการฝกอบรม

การปฏิบัติงานในหนาที่ และเพ่ิมพูน  ทําใหเกิดความลาชา ในการการสมัคร

ประสบการณ ในการปฏิบัติงานใหเกิด เขารับการฝกอบรม

ความชํานาญมากย่ิงขึ้น  

๖. งานทะเบียนลงรับหนังสือเขา  ๑. จํานวนหนังสอืที่รับมีจํานวนมาก  ๑. หนังสือเขากองการเจาหนาที่  - ปฏิบัติงานลงรับทันตามกําหนดเวลา ๑. ขอจํากัดดานระยะเวลาที่กระชั้นชิด  - กรณีหนังสือมีความเรงดวนและระยะเวลา  ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

 กองการเจาหนาที่  ๒. ระยะเวลาลงขอมูลหนังสือในระบบ ตองผานกระบวนการตรวจสอบโดย ของการปฏิบัติหนังสือแตละฉบับ  ๒. จํานวนหนังสอืเขามีจํานวนมาก กระชั้นชิด ควรอนุญาตใหถายสําเนาหนังสอื  กองการเจาหนาที่

 วัตถุประสงค  ผอ. กองการเจาหนาที่ กอนการ  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ  

 หนวยงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกจิอื่นๆที่สําคญั

ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน

แบบ  ปค.๕ 

      กองการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓



  - เพ่ือตรวจสอบการรับหนังสอืราชการ ดําเนินการทุกฉบับ  

 ๒. หนังสือเขาฝายฯ ตองผานการ  

ตรวจสอบโดยหัวหนาฝายและหัว  

หนางาน  

 ๗.  การขออนุญาตลาอุปสมบท  

 วัตถุประสงค  - ขอจํากัดดานระยะเวลาที่ผูขอ   ๑. ประกาศคณะกรรมการขาราชการ    - เปนไปตามระเบียบที่กําหนด   - ขอจํากัดดานระยะเวลาที่ผูขอ  - แจงหนังสือซักซอม เรื่อง การขอ  ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

  - เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขอ อนุญาตลา กระชั้นชิด ไมเปนไปตาม องคการบริหารสวนจจังหวัดนครราช อนุญาตลากระชั้นชิด ไมเปนไปตาม อนุญาตลาอุปสมบท  กองการเจาหนาที่

อนุญาตลาอุปสมบทถูกตอง เปนไปตาม ระยะเวลาที่กําหนด สีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข ระยะเวลาที่กําหนดและไมชี้แจงเหตุผล

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือ เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ ความจจําเปนในกรณีมีเหตุพิเศษ

สั่งการตาง ๆ องคการบริหารสวนจจังหวัดนครราช

สีมา

 ๒. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับ

บัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ  

พิจารณา หรืออนุญาตกอนวันอุป

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกจิอื่นๆที่สําคญั

ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู



สมบท ไมนอยกวา ๖๐ วัน   

๘. การขออนุญาตไปตางประเทศ   

วัตถุประสงค  - เอกสารประกอบการขออนุญาต  ๑. คําสั่งมอบหมายงาน  - มีการปฏิบัติตามบันทึกซักซอมแนวทาง  - เอกสารประกอบการขออนุญาต  ๑. ผูขออนุญาตควรตรวจสอบเอกสาร  ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

 - เพ่ือใหการเดินทางไปตางประเทศ ไมครบถวน  ๒. บันทึกซักซอมแนวทางการขอ การขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศ ไมครบถวน ใหครบถวนกอนสง  กองการเจาหนาที่

 ถูกตองเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ  อนุญาต ไปตางประเทศ ๒. เจาหนาที่ผูรับหนังสือควรตรวจสอบ

 ที่กําหนดไว  ๓. ประกาศคณะกรรมการขาราชการ ความถูกตองกอนรับเอกสารเขาระบบ

  องคการบริหารสวนจังหวัดนคร   ๓. กรณีเอกสารไมถูกตองควรสงคืนผู

  ราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข ขออนุญาตโดยเร็วเพ่ือใหกลับไปแกไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

 ๙. งานประเมินวิทยฐานะของขาราชการ  

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๑. ขอจํากัดดานระยะเวลา  - คําสั่งมอบหมายงานเจาหนาที่    - สามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค  - เน่ืองจากเปนงานที่ตองใชระยะเวลา  -  ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

 วัตถุประสงค  ๒. ขอจํากัดดานจํานวนบุคลากร ที่รับผิดชอบ ที่ตั้งไว ในการตรวจสอบขอมูล ซึ่งสงผลตอ  กองการเจาหนาที่

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการประเมิน  ๓. ขอจํากัดดานกระบวนการและ ระยะเวลาในการสงผลงานขาราชการ

 เลื่อนวิทนฐานะของขาราชการครูและ ขั้นตอนการปฏิบัติ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 หนวยงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกจิอื่นๆที่สําคญั

ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน

แบบ  ปค.๕ 

      กองการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓



๑๐. การปฏิบัติงานดานพัสดุ  ๑. ขอจํากัดดานระยะเวลา  ๑. คําสั่งมอบหมายงาน   ๑. มีการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งท่ี  ๑. งานพัสดุมีปริมาณงานที่มากและ  - จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมเพ่ือ  ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค  ๒. ขอจํากัดดานขั้นตอน  ๒. บันทึกแจงเวียนระเบียบและ มอบหมายงาน จํากัดดานระยะเวลาและขั้นตอนการ เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจใหมากย่ิงขึ้น  กองการเจาหนาที่

 - เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เก่ียวกับการ   ๒. การปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ/จัดจาง ดําเนินงาน

 และการเงินเปนไปอยางถูกตอง ตาม พัสดุและการเงินเปนไปอยางถูกตอง ตามระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการ  ๒. งานการเงินมีขอผิดพลาดหาก

กฎหมาย ขอบังคับ และหนังสือสั่งการ ตามกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ ที่กําหนด และมีการบันทึกลงระบบ เอกสารไมครบที่เบิกจาย

ตาง ๆ หนังสือสั่งการตาง ๆ  และการเบิกจายเงินปนไปตามระเบียบ

  ๓. การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชี กฏหมายที่กําหนดและบันทึกลงระบบ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น e-GP และการเบิกจายเงนิเปนไปตาม

ระบบ (e-GP) ระเบียบกฏหมายที่กําหนดและบันทึกลง

ระบบ (e-LAAS) ระบบ e-LAAS

 ๑๑. งานสืบสวนสอบสวน  งานสืบสวน  ๑. กําหนดขอบังคับในการใหถอยคําของ  ฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม

     - งานสอบสวนขอเท็จจริง  ๑. การดําเนินการงานสืบสวนเปนไป ๑. มีการกําหนดระยะเวลาในการ    - มีความเพียงพอในระดับหนึ่งแตยัง ๑. การจัดสงพยานเอกสารหลักฐาน  ผูถูกกลาวหา/พยาน หากไมใหถอยคําดวย  กองการเจาหนาที่

     - งานตรวจสอบขอเท็จจริง ดวยความลาชา เนื่องจากผูถูกกลาวหา  สืบสวนในแตละขั้นตอน มีความลาชาอยูบางขึ้นอยูกับลักษณะ  ตาง ๆ ของผุถูกกลาวหายังลาชาและ  ความเปนจริงอาจไดรับโทษได

     -  การสอบสวนทางวินยัอยางไม สงเอกสารหลักฐานลาชากวาที่กําหนด  ๒. เจาหนาที่ผูทําการสืบสวนมีการ ของงานที่มีความซับซอนและความ  เอกสารหาไมพบหรือสูญหายทําให  ๒. การแสวงหาพยานหลักฐานที่เก่ียวของ

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกจิอื่นๆที่สําคญั

ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู



 รายแรง  ๒. การสืบสวนผูที่เกี่ยวของไมใหขอมูล ติดตามเรงรัดอยางสม่ําเสมเสมอ ยุงยากอีกทั้งปริมาณงานมีจํานวนมาก การสืบสวนไมเปนไปตามกําหนดเวลา  ควรทําเปนหนังสือเพ่ือเปนหลักฐานใน  

     - การสอบสวนวินัยอยางรายแรง ครบถวนตามประเด็นสืบสวน  และยังคงมีจุดเสี่ยงอยู  ๒. ผูใหถอยคําในการสืบสวน ไมให  สํานวนการสอบสวนและตรวจสอบได

งานสอบสวน  ความจริงครบทุกประเด็น  อีกชั้นหนึ่ง

 วัตถุประสงค   ๑. การดําเนินการสอบสวนเปนไป  ๑. มีการกําหนดระยะเวลาในการ    - มีความเพียงพอในระดับหนึ่งแตยัง ๑. การจัดสงพยานเอกสารหลักฐาน  ๓. การสงหนังสือใหผูถูกกลาวหาจัดสง

  ๑. เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง และพยาน ดวยความลาชา เน่ืองจากผูถูกกลาวหา สอบสวนในแตละขั้นตอน มีความลาชาอยูบางขึ้นอยูกับลักษณะ  ตาง ๆ ของผุถูกกลาวหายังลาชาและ เอกสารไดระบุเวลาการจัดสงที่ชัดเจน

หลักฐาน กรณีขาราชการองคการบริหาร สงเอกสารหลักฐานลาชากวาที่กําหนด  ๒. เจาหนาที่ผูทําการสอบสวนมีการ ของงานที่มีความซับซอนและความ  เอกสารหาไมพบหรือสูญหายทําให ๔. ควรสงเสริมใหเขารับการอบรมเพ่ือ

สวนจังหวัดนครราชสีมา ถูกรองเรียน  ๒. การสืบสวนผูที่เกี่ยวของไมใหขอมูล ติดตามเรงรัดอยางสม่ําเสมเสมอ ยุงยากอีกทั้งปริมาณงานมีจํานวนมาก การสอบสวนไมเปนไปตามกําหนดเวลา เพิ่มพูนทักษะและความรูใหเจาหนาที่

กลาวหาโดยไมชักชา ครบถวนตามประเด็นสอบสวน และยังคงมีจุดเสี่ยงอยู  ๒. ผูใหถอยคําในการสอบสวน ไมให และผูเก่ียวของทุกดานใหมีความรู

๒. เพ่ือใหผูถูกกลาว/ขาราชการที่ถูก  ความจริงครบทุกประเด็น รูความเขาใจ ที่เกี่ยวของกับเรื่องการ

กลาวหาวากระทําผิดวินัยไดรับการ สืบสวน

ปฏิบัติจากผูดําเนินการทางวินัยอยาง  

ถูกตองและเปนธรรม

๑๒. เสริมสรางคุณธรรม ความรูดาน  ๑. ความไมเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม  ๑. ใหคําแนะนําและตอบขอซักถาม  - ลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่งจึงจําเปน  - ยังคงมีการสอบสวนเก่ียวกับ  ๑. ควรสงเสริม เผยแพรความรูดานวินัย  ฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม

 หนวยงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกจิอื่นๆที่สําคญั

ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน

แบบ  ปค.๕ 

      กองการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓



วินัย และการรักษาวินยั เพื่อปองกัน จริยธรรม  ในรูปแบบการใหคําปรึกษา ขอหารือ ตองดําเนินการเผยแพรใหความรูทาง พฤติการณของขาราชการ ซึ่งขาราชการ ผานชองทางอ่ืน ๆ ใหมากขึ้น เพื่อให  กองการเจาหนาที่

การกระทําผิด ๒. การไมรักษาวินัยของขาราชการ  ๒. มีการประชาสัมพันธ รณรงค ดานวินัยแกขาราชการอยางตอเนื่อง  บางสวนยังขาดความรูความเขาใจดาน สามารถเผยแพร ไดอยางทั่วถึง

 วัตถุประสงค 3. การไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  เผยแพรความรูทางดานวินัย ทางเว็บ และทั้งพรอมปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับ  วินัยและขาราชการบางสวนมีความรู  ๒. จัดอบรม สงเสริมความรูดานวินัยแก

    เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมวัฒนธรรม ขององคการบริหารสวนจังหวัด ไซด ทางเอกสาร สิ่งพิมพ หนังสือเวียน คุณธรรม จริยธรรม  ความเขาใจเปนอยางดีแลว แตขาด ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน

ขององคกร ความรูความเขาใจ ดาน  บอรดประชาสัมพันธ  ความตระหนักและไมใหความสําคัญ จาขององคืการบริหารสวนจังหวัด

 วินัย และการรักษาวินัย เปนการลด  ๓. จัดทําประมวลจริยธรรม ของ  เก่ียวกับเรื่องวินัยเทาที่ควร ๓. จัดอบรมเสริมสรางคุณธรรมวัฒนธรรม

 การกระทําผิดวินัย  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด องคกร

นครราชสีมา 4. จัดทําขอบังคับจรรยาของขาราชการ

 ๔. จัดอบรมเพื่อพัฒนาบบุคคลากร องคการบริหารสวนจังหวัด

 เก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย การ

ดําเนินการทางวินัย และคุณธรรม

จริยธรรม



 สํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

การดําเนินการประเมินผลสมรรถนะสําคัญของ การไดรบัเอกสารจากทองถ่ินจังหวัด มีการกําหนดปฎิทินการดําเนินงาน การดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ 1. ระยะเวลากะชั้นชิดในการทําคําสั่ง 1. คณะกรรมการฯ กํากับ ควบคุม ดูแล กลุมงานนิเทศ

ผูเรียน (Local Competency Test:LCT) สังกัด ในการดําเนินงานมีความลาชาทําให แนวทางการปฏิบัติงาน มีการมอบหมาย งานทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค แตงต้ังคณะกรรมการฯ โดยมีแนวทางการควบคุมการทํางาน และติดตามประเมินผล

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กระบวนการทํางานมีความเรงรัด หนาที่จากผูบังคบับัญชาและมีการประสาน ท่ีกําหนดไวการประสานงานกับหนวยงาน 2. ไดรบัขอสอบจากทองถิ่นจังหวัด ทุกขั้นตอนในการรับ-สงขอสอบ พรอม

วัตถุประสงค ในการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิด งานกับสวนท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐอาจทําใหงานขาดความตอเนื่อง ไมตรงตามขอมูลโรงเรียน ดูแลการจัดสอบใหบรรลุวัตถุประสงค

เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียนเปน ความผิดพลาดได 3. รหัสบัตรประชาชนกับการสมัคร 2. ทําปฏิทินงานเพื่อใหรูหวงเวลาที่จะ

รายบุคคลและพัฒนาไดเต็มตามศกัยภาพ สอบของโรงเรยีนกรอกขอมูลของ ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

นักเรียนผิดพลาด คณะกรรมการจัดการสอบ

3. ใหโรงเรียนตรวจสอบการสมัครสอบ

ของนักเรียนใหเรียบรอยถูกตอง

การจัดทํารายงานผลการประเมินคณุภาพ โรงเรยีนดําเนินการจัดสงขอมูลแลว กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน แนวทางการ การดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงาน 1. ระยะเวลาการหลอมไฟลขอมูลจาก ผูบังคับบัญชาควบคุมดูแลใหดําเนินการเปน กลุมงานนิเทศ

การศึกษาภายในสถานศึกษา (SAR) บุคลากรจึงดําเนินการหลอมขอมูลเน่ือง ปฏิบัติงานมีการมอบหมายหนาที่จากผูบังคบั ทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ระดับสถานศกึษาไปถึงระดับกลุม ไปตามปฏิทินงาน เพื่อใหรูหวงเวลางานท่ี และติดตามประเมินผล

วัตถุประสงค จากบุคลากรยังขาดความเขาใจใน บัญชาและมีการประสานงานกับสวนที่ โรงเรียนและหลอมเปนระดับ อบจ. จะดําเนินการ เพื่อรวบรวมสงขอมูลใหทัน

 เพื่อใหสถานศึกษาทํางานประกันคุณภาพ การหลอมขอมูล เน่ืองจากการจัดทํา เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการสงจังหวัดอาจจะทําใน ตามระยะเวลาที่กําหนด

ทํางานเปนระบบ และครบวงจรโดยเรียง เอกสารปรับเปลี่ยนรูปแบบตามการ ระยะเวลากระชั้นชิดและเน่ืองจาก

จากการมีแผน การนําแผนสูการปฏิบัติการ ประกันคุณภาพการศกึษาแนวใหม โรงเรียนในสังกัดมีจํานวนมาก อาจทํา

ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลแผน ใหขอมูลตกหลนไมครบถวน สมบูรณ

ประจําป นําผลท่ีไดมาพิจารณากําหนดทิศทาง 2. บุคลากรขาดความเขาใจในการหลอม

และปรับปรุงแผนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ขอมูล เนื่องจากการจัดทําเอกสารปรับ

เปลี่ยนรปูแบบตามการประกันคุณภาพ

การศึกษาแนวใหม
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งานขออนุญาตนํานักเรียนไปทัศนศกึษา โรงเรยีนสงเร่ืองขออนุญาตนํานักเรียน 1. โรงเรยีนตองสงเรื่องขออนุญาตนํา ณ งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563 1. โรงเรยีนสงเร่ืองขออนุญาตนํา 1. ดําเนินการซกัซอมโรงเรียนเร่ืองการสง ฝายการศึกษาในระบบ

นอกสถานท่ี ไปทัศนศกึษานอกสถานอยางกระชั้น นักเรยีนไปทัศนศึกษานอกสถานที่กอนการ นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เรื่องขออนุญาตนํานักเรียนไปทัศนศึกษา

วัตถุประสงค ชิดและหนังสือภายนอกแจงโรงเรียน เดินทางอยางนอย 5 วันทําการเพื่อที่สํานัก อยางกระชั้นชิดไมทันภายใน 5 วัน นอกสถานท่ีอยางสม่ําเสมอ

เพื่อเปนการรายงานตนสังกัดวาโรงเรยีนไดไป ชาทําใหโรงเรียนจัดสงสํานักฯ ไมทัน การศกึษาฯ จะไดมีเวลาดําเนินการอยาง ทําการ ทําใหสํานักการศกึษาฯ 2. โรงเรยีนตองมีการวางแผนการดาํเนิน

ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ณ ที่ใดบาง ภายใน 5 วันทําการ ถี่ถวน ตองรีบเรงดําเนินการอาจทําใหเกิด กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนํานักเรยีนไป

หากเกิดอุบัติเหตุจะไดใหการชวยเหลือได 2. ไมอนุญาตใหโรงเรยีนเดินทางยามวิกาล ความผิดพลาดเสียหาย นอกสถานศึกษา เชน การประกวดแขงขัน

อยางทันทวงที โดยใหออกเดินทางอยางนอยตั้งแตเวลา 2. จํานวนครูและนักเรียนไมตรงตาม ทักษะทางวิชาการ การแขงขันกีฬา เปนตน

05.00 น. เปนตนไป เพื่อปองกันการเกิด รายชื่อที่โรงเรียนสงมาดวยทําใหการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการสง

อุบัติเหตุและใหทําการประกันภัยคุมครอง ตรวจสอบและแกไขเอกสารใช เรื่องขออนุญาตตามกําหนด     

ครูและนักเรียนทุกคน             ระยะเวลาดําเนินการนานขึ้น        3. สํานักการศกึษาฯ ไดใหความอนุเคราะห

3. ตองมีครูผูควบคุมจํานวน 1 คนตอ 3. กําหนดการเดินทางมีขอผิดพลาด โรงเรียนโดยการจัดทําเอกสารที่โรงเรียน

นักเรียน 30 คน เพื่อควบคุมและดูแล เน่ืองจากบางคร้ังโรงเรยีนไดรับเรื่อง ไมไดแนบมาตามท่ีกําหนด เชน กําหนดการ

นักเรียนอยางใกลชิด จากตนเรื่องอยางเรงดวนและไมได แผนท่ีการเดินทางและแกไขตัวเลข

4. หากมีนักเรียนหญิงตองมีครูผูหญิง ตรวจสอบกอนสง กําหนดการและอื่นๆ ที่ไมกอใหเกิดความ

เดินทางไปดวยเพื่อความปลอดภัย 4. โรงเรยีนมิไดจัดครูผูควบคุมหญิง เสียหายและกระทบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ใหเดินทางไปควบคุมดูแลนักเรียนหญิง ทั้งน้ีตองขออนุญาตโรงเรียนแลวเทาน้ัน  
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การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาครู 1. ขาดความรูความเขาใจในหลัก 1. หลักเกณฑและวิธีการคดัเลือกฯ 1. มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธี 1. ระยะเวลาที่กําหนดใหคัดเลือกฯ 1. ผูบังคบับัญชาควบคุมดูแลใหดําเนินการ ฝายสงเสริมคณุภาพการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน โรงเรียน เกณฑและวิธีการคดัเลือกฯ 2. จํานวนบุคลากรในฝายและความ การคดัเลือกฯ รวมถึงการ มอบหมาย       

                                                  

กระชั้นชิด คัดเลอืกฯ ใหเปนไปตามเกณฑ

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 2. จํานวนบุคลากรในฝายไมเพียงพอ สามารถของผูปฏิบัติงาน หนาที่จากผูบริหาร 2. บุคลากรขาดความรูความเขาใจใน 2. ทําปฏิทินงาน เพื่อใหรูหวงเวลางาน

และจากหนวยงานอื่น เน่ืองจากมีผูสงผลงานเขามา 3. การมอบหมายหนาที่จากผูบรหิาร 2. ใหผูปฏิบัติงานไดทํา เรื่องหลักเกณฑการคัดเลือกฯ ที่จะคัดเลือกฯ

คัดเลือกฯ เปนจํานวนมาก ที่หลากหลาย 3. ศึกษาและจัดทําแบบประเมินใหตรง

3. ไดรบัมอบหมายการปฏิบัติงาน 3. การคัดเลือกฯ ที่กําหนดจาก ตามแนวทางการคดัเลือกฯ โดยผูมีความรู

มากกวาหนึ่งหนาที่ในเวลาเดียวกัน หนวยงานภายนอกมีหลักเกณฑ 4. มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ และวิธีการ

การคัดเลือกฯ ที่ไมสอดคลอง คดัเลือกฯ รวมถึงการมอบหมายหนาที่

และสัมพันธกับภาระหนาที่ จากผูบริหาร

5. ใหผูปฏิบัติงานไดทําความเขาใจหลัก

เกณฑฯ เพิ่มเติม

ดานประสิทธิภาพของบุคลากรดานกีฬาและ การจัดงานการแขงขันกีฬานักเรยีน ขาดบุคลากรดานกีฬาและนันทนาการ ประสาน/ขอความรวมมือหนวยงาน ไมมีบุคลากรดานกีฬาและนันทนาการ 1. เพิ่มบุคลากรทางดานกีฬาและ ฝายสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

นนัทนาการ ตองปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานโดยตรง ภายนอกท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน นันทนาการ

วัตถุประสงค ที่เกี่ยวของ ในการจัดการแขงขันกีฬาตางๆ โดยตรง 2. สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

เพื่อใหงานดานกีฬาและนันทนาการ ดานกีฬาและนันทนาการ

 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเปนไปตาม

ระเบียบที่เกี่ยวของ
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งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น 1. ไมมีความรูความเขาใจในหลัก 1. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ 1. มีการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ บุคลากรยังขาดความรูความชํานาญ 1. ผูบังคบับัญชาควบคุมดูแลใหดําเนินการ ฝายสงเสริมคณุภาพการศึกษา

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เกณฑการแขงขันที่ชัดเจน ปฏิบัติงาน เพิ่มเติม โดยผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปน ในการเบิกจายเงินงบประมาณ คดัเลือกฯ ใหเปนไปตามเกณฑ ระดับจังหวัดภายในเดอืน พ.ค. 63

นครราชสีมา เพื่อจัดการแขงขันทักษะทาง 2. จํานวนบุคลากรในฝายไมเพียงพอ 2. การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ประโยชนตอกลุมเปาหมาย และอยูใน ซึ่งตองเปนไปตามระเบียบขอกฎหมาย 2. ทําปฏิทินงาน เพื่อใหรูหวงเวลางาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิชาการ ระดับจังหวัด ระดับภาค เน่ืองจากมีกิจกรรมการแขงขัน ตามตําแหนง และมอบหมายเพิ่มเตมิจาก อํานาจหนาที่ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ ที่จะคัดเลือกฯ ภายในเดือน มิ.ย. 63

 และระดับประเทศ ทักษะฯ เปนจํานวนมาก ผูมีความรูวามสามารถ 2. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธี 3. ศึกษาและจัดทําแบบประเมินใหตรง ระดับประเทศภายในเดือน ส.ค. 63

3. ไดรบัมอบหมายการปฏิบัติงาน 3. ระเบียบขอกฎหมาย และหนังสือ ปฏิบัติที่กําหนด รวมท้ังการมอบหมาย ตามแนวทางการคดัเลือกฯ โดยผูมีความรู

มากกวาหนึ่งหนาที่ในเวลาเดียวกัน สั่งการท่ีเกี่ยวของ หนาที่ 4. มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ และวิธีการ

คัดเลือกฯ รวมถึงการมอบหมายหนาที่

จากผูบริหาร

5. ใหผูปฏิบัติงานไดทําความเขาใจหลัก

เกณฑฯ เพิ่มเติม

กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ หนังสอืจากภายนอกสงมายังองคการ 1. คําสั่งมอบหมายงานของฝายสงเสริม 1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามคําสั่ง เน่ืองจากหนังสือมีการกําหนดการ มีการวิเคราะหผลเสียเพื่อวางแผนการ ฝายสงเสริมประเพณี 

วัตถุประสงค บรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายงาน ที่กระชั้นชิดและมีความเรงดวน        นําเสนอหนังสือของฝายสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อใหการปฏิบัติงานฝายสงเสริมประเพณี มีความลาชา ทําใหการเสนอหนังสอื 2. ดําเนินการลงทะเบียนรับหนังสือทุก 2. การปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย แตระยะเวลาในการเสนอหนังสือ ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหการเสนอ

ศิลปะและวัฒนธรรม มีประสทิธิภาพและเกิด มีความเรงดวน บางเร่ืองตองดู คร้ังและดําเนินการทันทีเมื่อเปนหนังสือ ของผูบริหารองคการบรหิารสวน ตองใชเวลาในการติดตอประสานงาน หนังสือเปนไปโดยครบถวนสมบูรณ 

ประสทิธิผล เปนไปตามกฎหมาย ขอระเบียบ งบประมาณอํานาจและหนาที่ของ ดวนท่ีสุดและหนังสือที่เกี่ยวของกับ จังหวัดนครราชสีมา แตพบวาบางคร้ัง กับหนวยงานภายนอกทําใหการเสนอ รวดเรว็และไมใหเกิดความเสียหายตอ

หนังสอืสั่งการที่เกี่ยวของและตามขั้นตอน องคการบรหิารสวนจังหวัด ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่องเกิดความลาชาไมครบถวนสมบูรณ หนังสืออาจไมทันกําหนดเวลา ทางราชการ

ดําเนินงานท่ีวางแผนไว นครราชสีมาในการใหการสนับสนุน นครราชสีมา

งบประมาณ
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ฝายการศึกษานอกระบบ 1. การลงนามในบันทึกขอตกลง 1. การลงนามในบันทึกขอตกลงความ มีการควบคุมภายในแตยังไมเพียงพอ 1. การลงนามในบันทึกขอตกลงความ 1. เรงประสานการนัดหมายเวลาเพื่อ ฝายการศึกษานอกระบบ

งานพัฒนาการศกึษาตามบันทึกขอตกลง ความรวมมือ (MOU) ระหวาง รวมมือ (MOU) ระหวาง โรงเรียนสังกัด ทําใหยังคงมีความเส่ียงที่ตองปรับปรุง รวมมือ (MOU) ยังคงมีขอจํากัด ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ความรวมมือ (MOU) โรงเรยีนสงักัดองคการบริหาร องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประสิทธิภาพและประสทิธิผลและ เกี่ยวกับชวงเวลาที่พรอมและเหมาะสม (MOU) ระหวางโรงเรียนสังกัดองคการ

วัตถุประสงค สวนจังหวัดนครราชสีมากับวิทยาลัย กับสถาบันอาชีวะศึกษาตาง ๆ นั้น ตองปฏิบัติอยางตอเน่ืองเพื่อบูรณาการ ตอการลงนามในบันทึกขอตกลง บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมากับ

1. เพื่อบูรณาการการจัดการศึกษา ตามโครงการ การอาชีพตาง ๆ มีขอจํากัดเกี่ยวกับ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดการศึกษาตามโครงการจัดการ ความรวมมือ (MOU)    วิทยาลัยการอาชีพตาง ๆ   

จัดการเรียนการสอน สายอาชีพระหวางสถาบัน ชวงเวลาที่พรอมและเหมาะสมตอ นครราชสีมาเปนผูลงนามกับประธาน เรยีนการสอนสายอาชีพระหวางสถาบัน 2. โรงเรยีนตองดําเนินการจัดหา 2. องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

อาชีวะศึกษาตาง ๆ กับโรงเรียนสังกัด  การลงนามในบันทึกขอตกลง อาชีวศึกษา อาชีวะศึกษาตาง ๆ กับโรงเรียนสังกัด  ยานพาหนะ รับ-สง นักเรียนและ กําชับแนวทางการปฏิบัติในการพานักเรยีน

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา ความรวมมือ (MOU)   2. องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีภาระคาใชจายที่ตองเตรียมการ ไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลอยาง

2. เพื่อตอบสนองความตองการดานการศึกษา 2. โรงเรยีนตองดําเนินการจัดหา มีแนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียน เรื่องงบประมาณ เครงครัดในกรณีเดินทางไปเรียนรายวิชา

ในวิชาชีพของนักเรียน ยานพาหนะ รับ-สง นักเรียนเพื่อ ไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล ชีพกับสถาบันท่ีไดบันทึก  ตกลงความ

3. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา ไปเรียนที่สถาบันท่ีไดบันทึกตกลง อยางเครงครัด รวมมือ (MOU)

ใหมีคุณภาพ และสมรรถนะทัดเทียมระดับ  ความรวมมือ (MOU) ซึ่งทําให

สากลเพียงพอตอความตองการกําลังคนเพื่อการ

   

เกิดความเสี่ยงความอันตรายขณะ

พัฒนาประเทศ และรองรับการเปดประชาคม   เดินทางออกนอกสถานศึกษา และ

เศรษฐกิจอาเซียน เปนภาระคาใชจายที่ตองเตรียมการ 

เร่ืองงบประมาณ
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งานแผนและงบประมาณการศึกษา และงาน 1. บางโรงเรยีนเปดดูเอกสารทาง 1. ตรวจสอบสถานการณเปดเอกสารจาก 1. ไดมีการตรวจสอบสถานะการเปด 1. บางโรงเรยีนเปดดูเอกสารทาง มีการกําชับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการ ฝายบริหารงานทั่วไป

พฒันาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศลาชา ระบบ อานเอกสารการเปดอานเอกสารการ ระบบสารสนเทศลาชา รับ-สงเอกสารใหหมั่นตรวจสอบดูระบบ

 1.1 กิจกรรมการรับ-สงเอกสารทางระบบ 2. ระบบเครอืขายมีปญหาทําให 2. โทรศัพทประสานโรงเรยีนเพื่อเปด รับ-สงเอกสารทางระบบสารบรรณ 1. ระบบเครอืขายมีปญหาทําให วามีหนังสือเขามาหรือไมสํานักการศึกษาฯ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส การสงเอกสารลาชาเจาหนาที่ เอกสารที่มีความเรงดวน เพื่อใหแนใจวาทางโรงเรียนไดรับเอกสาร การสงเอกสารลาชาเจาหนาที่ มีการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงระบบ

วัตถุประสงค ปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนไม 3. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน เรยีบรอยแลว ปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนไม ใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค

เพื่อจัดระบบสารสนเทศใหผูใชเขาถึง เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน พัฒนาการศกึษาใหกับเจาหนาที่สํานัก 1. มีการนําเสนอในท่ีประชุมเจาหนาที่ เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน ของหนวยงานท่ีเหมาะสม มีการใหคํา

ทรัพยากรในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การศกึษาฯ และโรงเรียนในสังกัดองคการ สํานักการศกึษาฯ และการประชุม แนะนําเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนระยะ

และประสิทธิผล บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให ผูบริหารสถานศึกษาในสวนของการ โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ

2.2 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มีความรูความเขาใจมีทักษะในการจัดทํา รายงานความกาวหนาในการจัดทํา ในการจัดทําแผนการใชเทคโนโลยี

ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนพัฒนาการศกึษา แผนพัฒนาการศึกษา การจัดทําขอมูลแผน

วัตถุประสงค

เพื่อใหสํานักการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา

มีแผนพัฒนาการศึกษาไดมีแนวทางในการ

พัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพตอไป



แบบ  ปค.๕ 

      สํานักการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

2. งานพัสดุและการเงิน การเปลี่ยนเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการพัสดุ งานพัสดุและการเงินในภาพรวมยังตอง การปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง 1. การติดตามประเมินผลการควบคุม ฝายบริหารงานทั่วไป

การปฏิบัติงานเจาหนาที่ดานพัสดุและการเงิน ดานการเงินและพัสดุของโรงเรยีน ของโรงเรียนยังไมมีความรูความเขาใจ มีการเพิ่มความรูและพัฒนาทักษะ การเบิกจายเงินของโรงเรยีนในสังกัด ไดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง

โรงเรียนในสังกัดและสํานกัการศึกษาฯ และสํานักการศกึษาฯ ในการปฏิบัติดานพัสดุเพราะเปนตําแหนง ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุ และสํานักการศึกษาฯ มีความถูกตอง และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ

วัตถุประสงค ที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากการสอน และการเงินโรงเรยีนในสังกัดและ มากข้ึน 2. มอบอํานาจการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

เพื่อใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติงาน หนังสือ สํานักการศึกษาฯ ใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการเอง

ดานพัสดุและการเงนิมีความรูความเขาใจและ 2. เจาหนาที่การเงินและพัสดุสํานัก

ทักษะในการปฏิบัติงาน การศกึษาฯ เปนขาราชการบรรจุใหม

ตองเขารับการอบรมการจัดซื้อจัดจาง

เพิ่มเติม เพื่อใหการปฏิบัติงานดานพัสดุ

และการเงิน ปฏิบัติไดถูกตองตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั

พ.ศ. 2560

3. มีการปรับเปลี่ยนผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

และการเงินของโรงเรยีนและสํานัก

การศึกษาฯ ทําใหการปฏิบัติงานไมตอเน่ือง



แบบ  ปค.๕ 

      สํานักการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

3. งานบริหารงานท่ัวไป เน่ืองจากปริมาณหนังสือ ท่ีเขาสํานัก 1. คําสั่งมอบหมายงาน 1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามคําสั่ง เน่ืองจากปริมาณหนังสือที่เขาสํานัก มีการปรับปรุงระบบการรับ-สงหนังสือ ฝายบริหารงานท่ัวไป

กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ การศึกษาฯ มีปรมิาณมากในแตละวัน 2. มีการลงทะเบียนรับ-สงหนังสือทุกครั้ง มอบหมายงาน การศึกษาฯ มีปริมาณมากในแตละวัน ราชการโดยมอบหมายใหมีผูดูแล

วัตถุประสงค และมีความเรงดวนแตระยะเวลา และดําเนินการทันทีรวมถึงการสงหนังสือ 2. การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ และมีความเรงดวนแตระยะเวลา กลั่นกรองหนังสือเพื่อมอบใหแตละฝาย

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพและ ในการเสนอหนังสือตองใชเวลา ถึงแตละฝายทันที งานสารบรรณมีประสิทธิภาพและ ในการเสนอหนังสือตองใชเวลาในการ รบัผิดชอบในการเสนอหนังสือ

ประสทิธิผลเปนไปตามระเบียบถูกตองรวดเรว็ ในการติดตอประสานงานทําให 3. มีระบบการจัดเก็บเอกสารเขาแฟมงาน ประสิทธิผล แตพบวาบางคร้ังเกิดปญหา ติดตอประสานงานทําใหอาจเสนอ และจัดหาเจาหนาที่ชวยลงรับหนังสือ

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจเสนอหนังสือไมทันกําหนดเวลา ตามหนาที่ความรับผิดชอบ เร่ืองความลาชาในการรับเอกสาร หนังสอืไมทันกําหนดเวลา เวลาผูรับผิดชอบไมอยู

4. มีการลงทะเบียนทุกครั้งในกรณีมี

เจาหนาที่ยืมหนังสอื



กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

งานการใชจายเงินงบประมาณโครงการ 1. การใชจายเงนิงบประมาณไมเปน 1. งาน/โครงการตามภารกิจของ 1. มีการจัดทําแผนพัฒนาแผนปฏิบัติ 1. การดําเนินโครงการไมเปนไปตาม การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ฝายวิชาการแผนงานและบริหาร 

ตามภารกิจของกอง ไปตามแผนการใชจายเงนิและแผน กอง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น การและแผนการใชจายเงนิงบประมาณ แผนการดําเนินงานและแผนการใช ไดประสานเจาหนาที่ผูมีสวนเก่ียวของ สถานสงเคราะหคนชราฯ

วัตถุประสงค การดําเนินงาน 5 ป ขององคการบริหาร ขององคการบริหารสวนจังหวัด จายเงนิ จัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ โพธิ์กลาง/วัดมวง

1. เพ่ือใหการใชจายเงนิงบประมาณเปนไป สวนจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา และแผนการใชจายเงนิงบประมาณ 

ดวยความคุมคา 2. ใชวงเงนิงบประมาณที่ตั้งจาย 2. มีการจัดทําบัญชีควบคุมการเบิก เพ่ือใหการดําเนินงาน โครงการ บรรลุ

2. เพ่ือใหการบริหารงานโครงการมี ไวตามขอบัญญัติองคการบริหาร จายเงนิงบประมาณของกอง ใหเปน วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและบรรลุตาม สวนจังหวัดนครราชสีมาประจําป ปจจุบันและสามารถตรวจสอบได

แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการและแผนการใช 3. มีการจัดทําแผนการใชจาย 3. มีการบันทึกบัญชีดวยระบบ

จายเงนิขององคการบริหารสวนจังหวัด เงินงบประมาณเปนประจําทุกป คอมพิวเตอร (e-LAAS) เพ่ือใหการ

นครราชสีมา (รายไตรมาส) ปฏิบัติงานทางการเงินขององคกร

4. มีการจัดทําบัญชีควบคุมการ ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปในทิศทาง

เบิกจายงบประมาณของกอง เดียวกัน

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู



การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

งานกระบวนการและขั้นตอนการจัดหาพัสดุ เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัสดุเปน 1. จัดใหมีคูมือ ระเบียบที่เก่ียว เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สามารถ ขาดเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 1. มีการมอบหมายหนาที่การปฏิบัติ ฝายวิชาการแผนงานและบริหาร 

วัตถุประสงค ผูไดรับมอบหมาย ใหปฏิบัติงานดาน ของกับงานพัสดุ เพ่ือใหเจาหนาที่ ดําเนินการดานการพัสดุไดถูกตองตาม โดยตรง งานอยางชัดเจน เพ่ือใหเจาหนาที่ สถานสงเคราะหคนชราฯ

1. เพ่ือใหกระบวนการและขั้นตอนการจัดหา พัสดุโดยขาดความรู ความชํานาญ ผูปฏิบัติงานไดศึกษา และปฏิบัติ ระเบียบพัสดุ โดยไดรับคําแนะนําควบคุม ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ดําเนินการดวย โพธิ์กลาง/วัดมวง

พัสดุ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดานการพัสดุ ไดถูกตองตามระเบียบพัสดุ กํากับดูแลจากผูบังคับบัญชา ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วาดวยการพัสดุ 2. ผูบังคับบัญชา ไดควบคุม 2. สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขารับการ

2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ แนะนํา และใหคําปรึกษา อบรม เพ่ิมพูนความรูทักษะ และ

เกิดความคุมคา เก่ียวกับงานพัสดุ แกเจาหนาที่ ประสบการณในการปฏิบัติงาน

ผูปฏิบัติงาน

งานสังคมสงเคราะหแกผูปวยยากไร เม่ือสงเรื่องใหสํานักงานพัฒนาสังคม 1. เม่ือไดรับแจงการรองขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดทํารายงาน ผูย่ืนคํารองไมทราบหลักเกณฑ และ ควรใหมีการประชุมคณะกรรมการ ฝายสวัสดิการสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคม และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดฯ ความชวยเหลือ เจาหนาที่ไดจัด ผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ผลการใหความชวยเหลือ ของหนวย ชวยเหลือผูยากไรอยางนอยปละ 1 ครั้ง

วัตถุประสงค แลว สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ไมได ทําหนังสือถึงสาํนักงานพัฒนา งานสํานักงานพัฒนาสังคมฯ ในการทบทวนติดตามการชวยเหลือ

1. เพ่ือใหผูปวยยากไรไดรับความชวยเหลือ แจงใหองคการบริหารสวนจังหวัด สังคมฯ ใหทราบโดยดวน ผูย่ืนคํารองขอ เพ่ือจะไดทราบหลักเกณฑ

ตรงกับสภาพปญหาและความตองการ ทราบวาผูที่ย่ืนคํารองไดรับการชวย 2. มีการติดตอประสานผูย่ืน การใหความชวยเหลือของสํานักงาน

2. เพ่ือใหไดรับความชวยเหลืออยางทั่วถึง เหลือแลวหรือไม ทําให อบต.ใน คํารองวาไดรับการชวยเหลือ พัฒนาสังคมฯ ในแตละปมีก่ีราย

และเปนธรรม ทองถิ่นเกิดความเขาใจผิดวา องคการ จากสํานักงานพัฒนาสังคมฯ

บริหารสวนจังหวัด ไมไดชวยเหลือ แลวหรือยัง ถายังไมไดรับ

ผูย่ืนคํารอง หรือชวยเหลือลาชา การชวยเหลือ องคการบริหาร

สวนจังหวัด จะประสานสํานักงาน

พัฒนาสังคมฯ อีกครั้ง



การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

งานพัฒนาคณุภาพเด็กและเยาวชน สตรี 1. ระยะเวลาในการจัดงานตรงกับ 1. การปฏิบัติงานตามระเบียบ การควบคุมภายในมีความเพียงพอ และ กลุมเปาหมายที่ดําเนินการอยูสวนใหญ การประสานทองถิ่นจังหวัด และทองถิ่น ฝายพัฒนาสังคม

และคนพกิาร หนวยงานอ่ืน ทําใหกลุมเด็กและ กฎหมายที่เก่ียวของและดําเนิน มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องในระดับหนึ่ง เปนกลุมของ อบต. เทศบาล พมจ.นม. อําเภอในการกํากับ และสั่งการการ

วัตถุประสงค เยาวชนมารวมงานนอย กิจกรรมตามอํานาจหนาที่ ของ และพัฒนาชุมชนจังหวัด ยังใหความ ดําเนินกิจกรรมตางๆ

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักภาพและเพ่ิม 2. ผูปฏิบัติงานขาดความรู ความ องคการบริหารสวนจังหวัด รวมมือไมมากและประสานงานยาก

ทักษะความรู ความสามารของเด็ก เยาวชน เขาใจในการปฏิบัติงาน 2. การจัดประชุม เพ่ือเตรียม

สตรี คนพิการ ความพรอมกอนการดําเนิน

2. เพ่ือใหนําองคความรูที่ไดมาปรับใชใน โครงการ

ชุมชนมีความเขมแข็งและย่ังยืน

3. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน สตรี และคนพิการ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การใหบริการผลิตและซอมแซมกายอุปกรณ ความตองการกายอุปกรณ รถสามลอ 1. มีโครงการตามภารกิจของกอง 1. มีการสํารวจความตองการ การใช 1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ขาดความ 1. การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ฝายพัฒนาสังคม

เคร่ืองชวยสําหรับคนพิการของศูนยพัฒนา โยก รถเข็นวีลแชร ไมเทา ไมค้ํายัน ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสีปของ กายอุปกรณ กับหนวยงานในพื้นที่ ชํานาญในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ จะตองมีหนังสือเปนหลักฐาน สําหรับ งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณุภาพชีวิตคนพิการ วอรคเกอร 4 ขา มีจํานวนมาก และ องคการบริหารสวนจังหวัด และมีการประสานงานกับภาคสวน ในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากเปนงาน ประสานเจาหนาที่ผูมีสวนเก่ียวของ คนพิการ

วัตถุประสงค บางรายมีแลว แตไมไดใชงานให นครราชสีมา /ในขอบัญญัติ 2. มีการจัดหนวยบริหารลงพ้ืนที่สําหรับ ดานชางที่มีลักษณะเฉพาะ เพ่ือใหรับทราบขอมูลที่เพ่ิมขึ้น ใหทราบ

1. เพ่ือเปนศูนยกลางในการซอมแซม บํารุง เหมาะสมกับความพิการแตละคน งบประมาณรายจายองคการ ซอมแซมกายอุปกรณ 2. หนวยงานในพ้ืนที่บางแหง ไมให ชองทางการชวยเหลือคนพิการ เนื่องจาก

รักษา และผลิตชิ้นสวนกายอุกรณ เครื่องชวย บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา/ 3. มีการผลิตกายอุปกรณที่เหมาะสม ความรวมมือในการประสานงานเพ่ือ คนพิการนํากายอุปกรณมาซอมแซมเอง

สําหรับคนพิการผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แผนการดําเนินงานมีงบประมาณ กับการใชงานของคนพิการ ชวยเหลือคนพิการ ไมไดจึงจําเปตอวอาศัยหนวยงานในพ้ืนที่

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพทักษะดานชาง ที่ตั้งไวเพ่ือสนับสนุน สงเสริม 4. มีการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน เปนหลัก ดังน้ัน การสื่อสารทุกชองทาง

ใหแกคนพิการ ใหความรู นําไปพัฒนาตอยอด ภายในของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงมีความสําคัญมาก



การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

2. สงเสริมใหเครือขายคนพิการ ในจังหวัด ใหกับคนพิการ ไดรับการเขาถึง คนพิการดานงานชาง และดานงาน 2. อบรมใหความรูกับบุคลากรเจาหนาที่

นครราชสีมา สามารถชวยเหลือดูแลซึ่งกัน บริการโดยตรง เอกสาร ผูปฏิบัติงานใหมีความรูในงานที่ทํามากขึ้น

และกันในดานกายอุปกรณ 2. มีการประสานงานเครือขาย

3. เปนการอํานวยความสะดวกใหคนพิการ ที่จัดอบรบใหความรู มีการ

เขาถึงบริการกายอุปกรณเครื่องชวย ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ความพิการ 3. มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

4. สงเสริมใหคนพิการมีอาชีพ มีรายได ลด ตามระเบียบพัสดุเพ่ือจัดหาอุปกรณ

ภาระคาใชจายของครอบครัว อะไหลในการปฏิบัติงาน

4. มีการจัดหนวยบริหารลงพ้ืนที่

สําหรับซอมแซมกายอุปกรณ

5. มีการผลิตกายอุปกรณที่เหมาะสม

กับการใชงานของคนพิการ



การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

งานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัด 1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะรูหนาที่ 1. มีการกํากับดูแลจากผูบังคับ การควบคุมที่มีอยูสามารถลดความเสี่ยง 1. การบริหารกองทุนฯ เปนการบริหาร จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนติดตาม ฝายพัฒนาสังคม

นครราชสีมา เฉพาะของตนเองไดศึกษากองทุน บัญชา ไดในระดับหนึ่งแตยังไมเพียงพอ ในรูปแบบของคณะกรรมการ อาจขาด ประเมินผลกับเครือขายหนวยบริการ งานกองทุนฟนฟูฯ

วัตถุประสงค ฟนฟูสมรรถภาพฯ รอบดาน ทําให 2. มีคําสั่งมอบหมายงาน ความคลองตัวในการบริหาร เพ่ือติดตามและวางแผนอยางมีสวนรวม

1. เพ่ือใหคนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยระยะเฝา ไมสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันได 3. มีการกําหนดงบประมาณอยาง 2. หนวยบริการสงรายงานลาชา

ระวัง ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 2. ขาดความเขาใจในดานการ ชัดเจน ไมตรงตามขอตกลง

หรือสถานบริการอยางตอเนื่องและทั่วถึง ประสานงานและการสื่อสาร 4. ประกาศหลักเกณฑการบริหาร

2. เพ่ือใหคนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยระยะเฝา จัดการกองทุนฟนฟู เพ่ือใหเขาถึง

ระวัง ไดรับกายอุปกรณ เครื่องชวยความพิการ กลุมเปาหมาย

อยาทั่วถึง สามารถดํารงชีวิตประจําวัน 5. มีการบริหารรูปแบบของคณะ

ไดอยางอิสระ กรรมการ

3. เพ่ือใหคนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยระยะ 6. มีการประชาสัมพันธใหหนวย

เฝาระวัง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริการขอรับเงินสนับสนุนจาก

กองทุนฟนฟูฯ อยางทั่วถึง



การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

งานสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบ 1. ประชาชนมีจํานวนมาก และ 1. คัดเลือกโครงการจากแผน มีการควบคุมภายในแตยังไมเพียงพอ 1. ประชาชนในจังหวัดมีจํานวนมากกวา 1. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานใหชัดเจน ฝายสงเสริมพัฒนาอาชีพ

อาชีพ ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทําให พัฒนาทองถิ่น เพ่ือเสนอขอรับ ทําใหยังคงมีความเสี่ยง ที่ตองปรับปรุง 2.6 ลานคน และประกอบอาชีพ ที่ 2. กําหนดกลุมเปาหมายผูเขารับการ

วัตถุประสงค การตอบสนองความตองการ ดาน จัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณา เพ่ือประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หลากหลาย อบรมใหครบคลุมหลากหลายอาชีพ

1. เพ่ือเปนการสงเสริมและแกไขปญหา การสงเสริมและแกไขปญหาการ จากความสําคัญ จําเปน เรงดวน และตองปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง เพ่ือให 2. พ้ืนที่อยูในความรับผิดชอบตาม 3. กําหนดจํานวนเปาหมายผูเขารับ

การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบอาชีพใหกับประชาชน ทําได และนโยบาย งานสงเสริมและแกไขปญหาการ อํานาจหนาที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด การอบรมใหสอดคลองกับมาตรการ

ใหสามรถพึ่งพาตนเองได และมีรายไดเพ่ิมขึ้น คอนขางจํากัดและไมสามารถ 2. ดําเนินงานภายใตกรอบวงเงิน ประกอบอาชีพ ประชาชนครอบคลุม มีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับสองของ ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดําเนินการไดครบทุกกลุมอาชีพ งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ทั้งจังหวัด ประเทศ แบงการปกครองออกเปน ไวรัสโคโรนา ตามที่ภาครัฐกําหนด

ในพ้ืนที่ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. พ้ืนที่มีขนาดใหญทําใหการประสาน 3. จัดทําแผนการดําเนินงาน 32 อําเภอ มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานเปนไปอยางลาชา ไมสามารถ แผนการจัดหาพัสดุ แผนการ อื่นในจังหวัด 333 แหง

ขับเคล่ือนไดอยารวดเร็ว เหมือน ใชจายเงนิ 3. งบประมาณในการดําเนินงานมี

จังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก 4. จัดประชุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติ จัดสรรคอนขางอยางจํากัด

3. งบประมาณมีจํานวนจํากัด ทําให งานเพื่อซักซอมความเขาใจ ในการ 4. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความรู

การดําเนินงาน สามารถดําเนินการ ปฏิบัติงานกอนดําเนินงาน ความเขาใจในทักษะการประกอบ

ไดเปนบางพ้ืนที่ ไมสามารถดําเนิน ระหวางดําเนินงาน และหลัง อาชีพของประชาชนแตละอาชีพ

การพรอมกันไดทั้ง 32 อําเภอ สงผล ดําเนินงาน อยางแทจริง

ใหการนํานโยบายของผูบริหาร 5. มีการแตงตั้งคณะทํางานและ 5. เกิดการระบาดของโรคติดตอเชื้อ

ไปสูการปฏิบัติ เกิดผลงานลาชา จัดประชุมเจาหนาที่ ผูมีสวนเก่ียว ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

4. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความ ของกําการดําเนินงาน รวมกัน เปนเหตุใหตองปรับจํานวน กลุม

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ดานการ เปนประจําอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือลด เปาหมายผูเขารับการอบรมลดลง



การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

สงเสริมและแกไขปญหา การประกอบ ขอผิดพลาด รับฟงปญหา ขอ เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรระบาด

อาชีพประชาชน บกพรอง ถายทอดประสบการณ ของเชื้อโรคและปฏิบัติตามมาตรการ

ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ และรับฟง ของภาครัฐ

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

งานแกไขปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูสูงอายุ ผูสูงอายุมาจากครอบครัวที่แตกตาง 1. การรวบรวมขอมูลและวินิจฉัย ติดตามประเมินผลการแกไขปญหา ยังมีปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม การเยี่ยมบานเพ่ือปประเมินกอนรับเขา งานสวัสดิการสงเคราะหฯ

ในสถานสงเคราะหฯ โพธ์ิกลาง กันบางรายมีปญหาในการอยูรวมกัน ปญหาผูสูงอายุ เหมาะสมในผูสูงอายุ อยูในสถานสงเคราะหฯ เพ่ือใหทราบ สถานสงเคราะหฯ โพธิ์กลาง

วัตถุประสงค กับผูอ่ืนทําใหเขามาอยูรวมกันอาจจะ 2. การวางแผนการแกไขปญหา ถึงลกัษณะ อุปนิสัย และการอยูรวมกัน

เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถปรับตัวและอยู ทําใหเกิดปญหาขัดแยงกันได รวมกันระหวางผูสูงอายุและเจา

รวมกันได หนาที่มีเก่ียวของ

3. การประชุมผูสูงอายุทําความ

เขาใจในกฎระเบียบและการ

อยูรวมกันเปนประจําทุกเดือน

งานฟนฟสูมรรถภาพผูสูงอายุในสถาน 1. ผูสูงอายุสวนใหญอยูในวัยผูสูงอายุ 1. มีการจัดสงเจาหนาที่เขารับ 1. มีการมอบหมายการปฏิบบัติงาน มีผูสูงอายุที่ตองฟนฟูจํานวนมาก กําหนดกรอบอัตรากําลังและสรรหา งานฟนฟูสมรรภาพผูสูงอายุ

สงเคราะหฯ โพธ์ิกลาง ตอนกลาง และตอนปลาย รางกาย การฝกอบรมเกี่ยวกับการฟนฟู และมีตารางการปฏิบัติงานกายภาพ จากภาวะ สุขภาพที่เสื่อมถอยตามวัย บุคลากรตําแหนงนักกายภาพบําบัด สถานสงเคราะหฯ โพธิ์กลาง

วัตถุประสงค เสื่อมถอย ขาดเจาหนาที่ฟนฟู สุขภาพผูสูงอายุอยางตอเน่ือง บําบัดชัดเจน ขาดเจาหนาที่ฟนฟูที่เชี่ยวชาญ

เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย ปองกัน ที่เชี่ยวชาญ เชน นักกายภาพบําบัด 2. มีการบํารุงรักษาและจัดหา 2. ตดิตามและประเมินผลการแกไขปญหา

การเกิดภาวะทุพพลภาพ และใหผูสูงอายุ 2. เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน กายอุปกรณในการฟนฟูสุขภาพ

สามารถชวยเหลือตนเองในกิจวัตร กายภาพบําบัดไมมีความเชี่ยวชาญ ผูสูงอายุ

ประจําวันได ในการปฏิบัติ



การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

งานสวัสดิการสงเคราะห งานพยาบาล ผูสูงอายุสวนใหญชราภาพมาก กําชับเจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุ มีการมอบหมายใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ควรใหความสําคัญดานการดูแล 1. มอบหมายหนาที่ผูปฏิบัติงานอยาง งานพยาล

ในสถานสงเคราะหฯ วัดมวง บางรายไมสามารถสื่อสาร หรือรับรู ใหเฝาระวังอาการปวยของผูสูง หม่ันเอาใจใสดูแลและรายงานผลการ และสุขอนามัยของผูสูงอายุที่เจ็บปวย ชัดเจน สถานสงเคราะหฯ วัดมวง

วัตถุประสงค การโตตอบกับเจาหนาที่ได และมี อายุอยางสมํ่าเสมอ ปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ และชวยเหลือตนเองไดนอยหรือไมได 2. จัดใหมีการอบรมงานในหนาที่ของ

เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการดูแลดานสุขภาพ อาการเจ็บปวยทั้งรางกายและจิตใจ เลยตลอดจนการเฝาดูแลเฝาระวัง บุคลากรโดยตรงเพื่อใหทราบถึงการ

อนามัยอยางถูกตองและทั่วถึง ทําใหเปนอุปสรรคในการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติงานใหถูกตองและถูกวิธี

พยาบาล

งานสวัสดิการสงเคราะห งานสังคมสงเคราะห การจัดเก็บขอมูลผูสูงอายุบางราย เจาหนาที่ที่เก่ียวของตองหา มีการมอบหมายงานดานการจัดทํา บุคลากรที่รับผิดชอบควรใหความ สงเสริมใหมีการจัดอบรมงาน ในหนาที่ งานสังคมสงเคราะห

ในสถานสงเคราะหฯ วัดมวง ไมสมบูรณ เชน ประวัติ ดานการ ขอมูลผูสูงอายุที่มารับบริการ ทะเบียนประวัติและหมั่นเอาใจใส สําคัญดานการกลั่นกรองคุณสมบัติ เพ่ือใหทราบถึงการปฏิบัติงานใหถูกตอง สถานสงเคราะหฯ วัดมวง

วัตถุประสงค รักษาพยาบาล บางรายมีโรคประจําตัว ใหไดมากที่สุดโดยการสัมภาษณ ดูแลรายงานผลการปฏิบัติงานใหผู ผูสูงอายุ ที่เขามารับบริการ

เพ่ือใหการรับผูสูงอายุมีความถูกตอง ที่สามารถติดตอแพรเชื้อใหผูสูง และเย่ียมบาน บังคับบัญชาทราบ ทุกดานอยางทั่วถึง

ปลดภัย อายุรายอื่นได



 สํานักปลัด อบจ.

๑. กิจกรรม ๑.สถานที่เก็บเอกสารทําใหตอง  ๑. ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ ๑. การปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ ๑.สถานที่เก็บเอกสารทําใหตองนําเอก  ๑. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานสารบรรณ  ฝายบริหารงานทั่วไป

 งานสารบรรณกลาง นําเอกสารที่มีอายุมากกกวา ๒ ป  ของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร  ที่เกี่ยวของ ชวยใหการปกิบัติงานเปนไป สารที่มีอายุมากกกวา ๒ ปไปเก็บที่ศูนย  และแจงใหเจาหนาที่ทุกคนทราบ สํานักปลัดฯ

วัตถุประสงค ไปเก็บที่ศูนยเครื่องเครื่องจักรกล  บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม อยางถูกตอง แตก็ไมสามารถลดความเสี่ยง เครื่องจักรกลทําใหยุงยากในการคนหา  ๒. กําชับเจาหนาที่ที่รบัผิดชอบงานสารบรรณ  

เพื่อใหการรบั-สงหนังสือรวดเร็ว ทําใหยุงยากในการคนหาเอกสารขอมูล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ตามที่ระบุในความเสี่ยงที่ยังมีอยูได เอกสารขอมูล  ปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเครงครัด

 มีประสิทธิภาพถูกตองตาม ๒. ขอมูลรายละเอียดในหนังสอืไมครบถวน  ๒. มีทะเบียนคุมรับ-สงหนังสือ  ๒. สามารถตรวจคนขอมูลยอนหลังได ๒. ขอมูลรายละเอียดในหนังสือไมครบ  ๓. การจัดหาสถานที่จัดเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  

ระเบียบ แลฃะขั้นตอนการ  ไมสามารถลงทะเบียนรับได  ๓. เก็บเอกสารที่มีอายุไมเกิน ๒ ป ไวท่ี ไมเกิน ๒ ป หากตองการขอมูลมากกวา  ถวนไมสามารถลงทะเบียนรบัได  ๔. ติดตอสอบถามไปยังหนวยงานเจาของเรื่อง  

ปฏิบัติงานดานสารบรรณ  ๓. กองตางๆ รับหนังสือไปแลวทํา สํานักงานเพื่อตรวจสอบ ๒ ป ตองไปคนหาที่สาํนักการชาง ทําให  ๓. กองตางๆ รับหนังสือไปแลวทํา  เพื่อหาขอมูลสรุปของหนังสือฉบับนั้น 

 หนังสือหาย หรือบางครั้งมีการเสนอ  ๔. ตดิตามการดาํเนินงานในระหวาง ยุงยากและลาชา  หนังสือหาย หรือบางครั้งมีการเสนอ  ๕. ประสานงานไปยังหนวยงานเจาของเร่ือง

  หนังสือโดยไมนํามาลงทะเบียนรับกอน ปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชา  ๓. ถาเจาหนาที่ปฏิบัติตามขั้นตอนอยาง  หนังสือโดยไมนํามาลงทะเบียนรับกอน  แจงใหทราบเพ่ือใหจัดสงเอกสารมาใหครบถวน

 กรณีเรื่องดังกลาวถูกอางอิง จึงทําให เครงครัด จะทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว  กรณเีรื่องดังกลาวถูกอางอิง จึงทําให  ๖. ประสานงานกับหนวยงานเจาของเรื่อง

 ขอมูลไมตอเนื่อง ขึ้น  ขอมูลไมตอเนื่อง  กรณมีีเร่ืองเรงดวน ขอใหประสานมาทาง

๔. หนังสือราชการที่สงมาจากหนวยงาน ๔.หนังสอืราชการที่สงมาจากหนวยงาน  โทรศัพท หรือโทรสารมากอน กอนหนัง

 , ภายนอก ในบางครั้งการจาหนาซอง ภายนอก ในบางคร้ังการจาหนาซอง  สือจะมาถึง

 กับเรียนบุคคลภายในซองไมตรงกัน ทําให กับเรยีนบุคคลภายในซองไมตรงกัน  ๗. มีคูมือภารกิจของกองตาง ๆ แสดงราย

 เกิดปญหาการเปดจดหมายสวนตัวของ  ทําใหเกิดปญหาการเปดจดหมายของ  ละเอียดมากขึ้น และสอบถามผูเกี่ยวของกอน

 บุคคลอื่น  สวนตัวบุคคลอื่น  สงหนังสือใหกองตาง ๆ

 ๕. เอกสารที่หนวยงานภายนอกสงมา  ๘. กําชับเจาหนาที่ที่มาจองเลขคําสั่ง/

บางเรื่องเปนเรื่องดวนซึ่งจะตองดําเนิน ประกาศ ใหนําสงสารบรรณกลางทันที

การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู



การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู

การทันกําหนด แตงานสารบรรกลาง 

 ไดรับหนังสือลาชา หรอืเลยกําหนด

 เวลาทําใหไมสามารถดําเนินการไดทัน

ตามกําหนด

 ๖. วิเคราะหหนังสือไมถูกตอง ทําให  

สงหนังสือใหกองตาง ๆ ผิดพลาด

 ๗. การจองเลขคําสั่ง/ประกาศ เจา

หนาที่ที่จองเลขไมนําคําสั่ง/ประกาศ 

ที่สงใหสารบรรณกลาง

 ๒. กิจกรรม การเบิกจายเงินตาม  ๑. ปริมาณงานมาก ทําใหการเบิกจาย ๑. กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานตาม ๑. ทําใหการเบิกจายรวดเร็ว ทันเวลา  ๑. ปริมาณงานมาก ทําใหการเบิกจาย  ๑. จัดสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมการ  ฝายบริหารงานทั่วไป

 ขอบัญญัติ  เงินไมทันตามกําหนดเวลา  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ  ๒. การปฏิบัติงานดานพัสดุถูกตองตาม  เงินไมทันตามกําหนดเวลา ปฏิบัติงานดานพัสดุ สํานักปลัดฯ

 วัตถุประสงค  ๒. ดวยระยะเวลาที่เรงดวน อาจทําให การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ  ๒. ดวยระยะเวลาที่เรงดวน อาจทําให  ๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานพัสดุ

  เพ่ือใหการเบิกจายเงนิงบประมาณ  งานไมถูกตองตามระเบียบ กฏกระทรวงที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  งานไมถูกตองตามระเบียบ   ๓. กําชับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุ

 เปนไปตามขอบัญัติจังหวัด และทัน  ๒. กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานดวย  ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด

ตามระยะเวลาที่จัดทําโครงการ ความรอบคอบ และรวดเรว็  ๔. มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ๓. ติดตามการปฏิบัติงานโดยผูบังคบั  และดําเนินการตามแผนฯ

บัญชาอยางใกลชิด  



การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู

๓. กิจกรรมการจัดหาพสัดุ ๑. การจัดหาพัสดุไมทันตามกําหนด ๑. กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานตาม  ๑. ติดตามและประเมินความเหมาะสม  ๑. มีปริมาณพัสดุครุภัณฑที่ตองจัดหา  ๑. จัดสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม  ฝายบริหารงานทั่วไป

 วัตถุประสงค เวลา  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ  ของแผนการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการ  จํานวนมาก  การปฏิบัติงานดานพัสดุ สํานักปลัดฯ

  เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑ ไวใชในงาน ๒.จัดหาพัสดุที่ไมมีอยูในแผนที่กําหนด การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ  ดําเนินการตาง ๆ  ๒. การกําหนดราคากลางและคุณลักษณะ  ๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานพัสดุ

 ราการ ๓. การควบคุมดูแลพัสดุไมทั่วถึง  กฏกระทรวงท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด  ๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการ  เฉพาะวัสดุ/ครภุัณฑ โดยผูใชพัสดุ ไมมี  ๓. กําชับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดาน

๔. การปฏิบัติงานไมถูกตองตามระเบียบฯ  ๒. กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานดวย  ปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ประจําป ความสมบูรณ เพียงพอ หรือไมสมบูรณถูกตอง  พัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด

  ความรอบคอบ และรวดเรว็  ๓. การปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ  หรือไมเหมาะสม  ๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณา

  ๓. ติดตามการปฏิบัติงานโดยผูบังคบั  ๓. ขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน  ราคากลางและทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ

 บัญชาอยางใกลชิด ที่เก่ียวของเพ่ือกําหนดความตองการพัสดุ  ครุภัณฑและเงื่อนไขตาง ๆ 

  ๔. ผูใชไมวางแผนในการจัดหาทรัพยสิน  ๕. กําหนดมาตรการใหหนวยงานผูใช

 หรือไมดําเนินการตามแผนที่กําหนด  รับผิดชอบในการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะวัสด/ุครุภัณฑและราคากลาง

๖ . กําหนดใหแตละฝายมีแผนการใชพัสดุ

ลวงหนา

  ๗. จัดทําแผนการจัดซื้อ/จัดจางและ

  พิจารณากําหนดลําดับความสําคัญในการ

 จัดหาและปฏิบัติตามแผนฯ

 ๘. กําหนดใหรวมการจัดซื้อพัสดุ ชนิด/ประเภท

เดียวกันคราวละมากๆ ยกเวนกรณีจําเปนเรงดวน

หากลาชาจะเกิดความเสียหาย



การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู

 ๙. นําระบบสารสนเทศดานการบริหาร

 มาใชเปนเครื่องมือในการควบคุมและการ

 จัดการดานพัสดุ  

  ๑๐. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ

ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ  

 ตามความเหมาะสม

 ๑๑. พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังใหเพียงพอ

 และเหมาะสม

๔.กิจกรรม  การใช การควบคุม  ๑.  มีการโยกยายครุภัณฑโดยไมแจง ๑. กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานตาม  ๑. ติดตามผลการดําเนินการ การใช  ๑. เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระเบียบและ  ๑. จัดทําคูมือเก่ียวกับการใชทรัพยสิน  ฝายบริหารงานทั่วไป

 การรักษา พัสดุและทรัพยสิน  เจาหนาที่พัสดุทราบ  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ  การควบคุม และการดูแลรักษาทรัพยสิน หลักเกณฑที่เก่ียวของ ตามความเหมาะสม และจัดใหมีการอบรม สํานักปลัดฯ

  วัตถุประสงค  ๒. ไมมีการจัดทํารหัสพัสดุครุภัณฑและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ  ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และถูกตอง  ๒. เจาหนาที่ขาดความรู ความชํานาญ  การใชงานใหกับผูเก่ียวของ

 - เพ่ือควบคุมการใช การเก็บรักษา  ติดรหัสพัสดุ ครุภัณฑ ไวที่พรัพยสิน  กฏกระทรวงท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด  ตามระเบียบ  และไมรูจักวิธีการใชทรัพยสินที่ถูกตอง  ๒. จัดทําทะเบียนทรัพยสินของสํานักปลัด

 พัสดุใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน  ทุกรายการ  ๒. กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานดวย  ๒. ทรัพยสินไมเกิดการสูญหาย และขาดความรับผิดชอบ  และของแตละฝายใหเปนปจจุบัน

 ขึ้นและควบควบพัสดุไมใหเกิดการ  ๓. ไมมีสถานที่จัดเก็บทรัพยสินที่ ความรอบคอบ และรวดเรว็  ๓. การปฏืบัติงานถูกตองตามระเบียบ  ๓. การใชทรพัยสินไมตรงตามวัตถุประสงค ๓. จัดทํารหัสครุภัณฑและติดรหัสครภุัณฑ

 สูญหาย  เหมาะสม  ๓. ติดตามการปฏิบัติงานโดยผูบังคบั  ๔. การบันทึกทรัพยสินไมเปนปจจุบัน  ไวที่ทรัพยสินทุกรายการ

  ๔. แตละฝายไมทําทะเบียนคุมทรัพยสิน บัญชาอยางใกลชิด  ๕. สถานที่ติดตั้งและจัดเก็บไมเหมาะสม  ๔. จัดหาสถานที่ติดตั้งและจัดเก็บทรัพยสนิ  

 ของฝายใหเปนปจจุบัน  ใหเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสิน  



การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู

 ๕. มีการสงมอบและใหแตละฝายมอบ

 หมายเจาหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแล

 ทรัพยสิน

๖. มีการตรวจนับทรัพยสินทุกสิ้นปและจัด

 ทํารายงานผลการตรวจนับแจงใหกอง

 พัสดุทราบ และพิจารณากรณีทรัพยสิน

 ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย

 ๗. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ

 เท็จจริงตามระเบียบ กรณีพัสดุชํารุด 

 เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย

 ๘. หากมีการจําหนายทรัพยสินแลวให

 เจาหนาที่พัสดุลงจําหนายพัสดุนั้น ออก

 จากทะเบียน

 ๙. จัดทําบัญชีรับ-จาย วัสดุ และจัดทําใบ

 เบิกวัสดุเปนหลักฐานในการตรวจสสอบ

 ความถูกตองของวัสดุคงเหลือกับบัญชี

  ทะเบียน

  ความถูกตองของวัสดุคงเหลือกับบัญชี

 ทะเบียน



การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู

 ๑๐. มีการตรวจนับวัสดุคงเหลือทุกสิ้นป

 ๑๑. นําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการ  

ประมวลผล การรับ-จาย วัสดุคงคลัง แทน  

การทํางานดวยมือ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว

และมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น

 ๕. กิจกรรมการซอมบํารุง รักษา    

 ทรัพยสิน ๑. ไมมีการจัดทําแผนการบํารุงรักษา ๑. กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานตาม  ๑. การซอมบํารุงครุภัณฑเปนไปตามแผน  ๑. ปริมาณงานเยอะ ครุภัณฑที่ใชไม  ๑. กําหนดใหมีแผนการบํารุงรักษา  ฝายบริหารงานทั่วไป

  วัตถุประสงค ครุภัณฑ  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ  ที่กําหนดไว สามารถรองรับปริมาณงานที่มีมากเกินไป  ครุภัณฑ และใหเจาหนาที่พัสดุปฏิบัติตาม สํานักปลัดฯ

 - เพ่ือใหพัสดุ ครุภัณฑ มีอายุการ  ๒. ไมมีการตรวจสอบความชํารุดเสียหายการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ  ๒. การปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบฯ  ๒. ครภุัณฑเกิดการชํารุดและเสื่อมสภาพ  แผนอยางเครงครัด

 ใชงานที่ยาวนั้นขึ้น และสามารถ  ของครุภัณฑ กอนครบกําหนดระยะเวลา  กฏกระทรวงท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด  ๒. หากมีความชํารุดเสียหายของครุภัณฑ

ตรวจสอบวาพัสดุครุภัณฑประเภท  การรับประกัน  ๒. เมื่อครุภัณฑชํารุดใหจัดทํารายงาน  ในระยะเวลาของการรับประกัน ใหรีบแจง

 ใดถึงเวลาที่ตองดําเนินการซอม ทันที  ผูขาย/ผูรบัจาง ดําเนินการแกไขซอมแซม

 บํารุงรักษาแลว ๓. ครภุัณฑที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการ  โดยเร็ว

 ใชงานและไมสามารถซอมแซมได หรือ  ๓. กําหนดใหเจาหนาที่พัสดุ ตรวจสอบ

 ซอมแซมแลวไมคุมคา ใหดําเนินการตาม  หลักประกันสัญญาและตรวจสอบความ

ระเบียบพัสดฯุ  ชํารดุ เสียหาย ของครุภัณฑกอนหมด

 ระยะเวลาการเอาประกัน

 ๔. จัดทําทะเบียนซอมบํารุงรักษาครภุัณฑ

 ทุกรายการเพ่ือใชในการควบคุม และตรวจ
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การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
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แบบ  ปค.๕ 

      สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู

 สอบเพ่ือประกอบการประเมินความคุมคา

 ๕. แจงใหแตละฝายทราบ เพื่อกําหนด

  แนวทางในการตรวจสอบความชํารุดเสีย

  หายของครุภัณฑ 

 ๖. ทบทวนและทําความเขาใจ ในการ

 กําหนดแผนการซอมบํารุงครุภัณฑใหทุก

 ฝายทราบเพ่ือปฏิบัติ

 ๖. กิจกรรมงานสอบขอเท็จจริง    

  วัตถุประสงค  - การดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง  ๑.  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานเปน  ๑. ประเมินจากขอทักทวงของสํานักงาน  ๑. ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงลาชา  ๑.เรงรัดติดตามงานใหแลวเสร็จตาม  ฝายนิติการและการ

 - เพ่ือใหการดําเนินการดานการ  ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร ลายลักษณอักษร  ตรวจเงินแผนดิน ไมเปนไปตามกําหนดเวลา กําหนดระยะเวลา พาณิชย

 สอบขอเท็จจริง รวดเร็ว ถูกตอง เนื่องจากผูเกี่ยวของใหขอมูลไมชัดเจน  ๒. ประชุม/ติดตาม/เรงรัดงาน  ๒. จํานวนคดี/สํานวน การสอบสวน  ๒. ผูถูกกลาวหาไมใหขอมูลที่ชัดเจน  ๒. สงบุคลากรเขารับการอบรมในสวน  สํานักปลัดฯ

 ตามระเบียบกฏหมายและเปนธรรม และสงเอกสารคําชี้แจงลาชากวา  ๓. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดาน ถูกตองเปนธรรมและลดจํานวนนอยลง หรือสงเอกสารคําชี้แจงใหลาชา ที่เก่ียวกับกฏหมายและระเบียบที่เก่ียวของ  

กําหนด การสอบสวน เสนอผูบริหารเปนระยะ  ๓. การปฏิบัติงานแลวเสร็จตามกําหนด  ๓. บุคลากรผูเก่ียวของขาดความรูและ ใหตรงกับความตองการ

 ๔. มอบหมายภารกิจและกําหนดระยะ ระยะเวลา ขาดประสบการณ  ๓ .มอบหมายงานใหบุคลากรที่มีความรู  

 แลวเสร็จ ความเชี่ยวชาญปฏิบัติงาน

 ๕. รวบรวมระเบียบ กฎหมาย และแจง  

 เวียนผูเกี่ยวของทราบ

 ๖. สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมและ

  พัฒนาความรูดานตาง ๆ
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วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู

๗. กิจกรรม งานเกี่ยวกับละเมิด  - การดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง  ๑.  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานเปน  ๑. ประเมินจากขอทักทวงของสํานักงาน  ๑. ผูที่เก่ียวของโตแยงและแสดงหลัก ๑. สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในสวน  ฝายนิติการและการ

 วัตถุประสงค ความผิดทางละเมิด ยังไมบรรลุวัตถุ ลายลักษณอักษร  ตรวจเงินแผนดิน  ฐานไมชัดเจน หรือสงเอกสารที่เกี่ยว ที่เก่ียวของกับกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยว พาณิชย

 - เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับ ประสงคเทาที่ควรเน่ืองจากผูเกี่ยวของใหขอมูลไมชัดเจน ๒. ประชุม/ติดตาม/เรงรัดงาน  ๒. จํานวนคด/ีสํานวน การสอบสวนถูกตอง  ของลาชา  ของใหตรงกับความตองการ  สํานักปลัดฯ

 ละเมิดถูกตองและเปนไปตามกฏ ใหขอมูลไมชัดเจนและสงเอกสารคํา  ๓. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดาน เปนธรรมและลดจํานวนนอยลง  ๒. บุคลากรขาดความรูและประสบ  ๒. จัดหาระเบียบ คําสั่ง หนังสอืสั่งการที่

 ระเบียบ ขอบังคับ ชี้แจงลาชากวากําหนด การสอบสวน เสนอผูบริหารเปนระยะ  ๓. การปฏิบัติงานแลวเสร็จตามกําหนด  การณ  เก่ียวของเพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงาน  

 ๔. มอบหมายภารกิจและกําหนดระยะ ระยะเวลา  ๓. ขาดคูมือ กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียว  ๓. เรงรัดติดตามงานใหแลวเสร็จตาม  

 แลวเสร็จ ของกับการปกิบัติงานดานละเมิด  กําหนดระยะเวลา  

 ๕. รวบรวมระเบียบ กฎหมาย และแจง

 เวียนผูเกี่ยวของทราบ  

  

๘. กิจกรรมงานบริการสถานีขนสง

 ผูโดยสารอําเภอโชคชัย  ผูประกอบการไมปฏิบัติตามเงื่อนไข  - ประสานงานกับขนสงจังหวัดฯ เพื่อ  - ประเมินจากจํานวนผูประกอบการ ๑. รถยนตโดยสารประจําทางไมเขาใช  ๑. ประสานงานกับขนสงจังหวัดฯ ให  ฝายนิติการและการ

 วัตถุประสงค ที่กําหนด  ดําเนินการกับผูประกอบการใหปฏิบัติ  ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถเพ่ิมขึ้น บริการตามเงื่อนไข  ดําเนินการกับผูประกอบการใหปฏิบัติ พาณิชย

 - เพ่ือใหการดําเนินการตาง ๆ ใน  ตามเงื่อนไขการเดินรถ  ๒. ขนสงจังหวัดไมมีการดําเนินการ  ตามเงื่อนไขการเดินรถใหเขมงวดขึ้น  สํานักปลัดฯ

 การบริการประชาชนเปนไปโดย มี  จับกุม หรือปรับอยางเขมงวด

 ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนกับ

 ประชาชน 

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓
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วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู

 ๙. กิจกรรม การจัดทําปายประชา

สัมพันธขององคการบริหารสวน  ๑. การจัดทําประชาสัมพันธเรงดวน  ๑. มีคําสั่งมอบหมายหนาที่การงาน  ๑. มีการตรวจทานการทํางานที่ทําไว  ๑. เจาหนาที่ไมมีทักษะความชํานาญ  ๑. จัดทําขอมูลตนฉบับใหเร็วขึ้นและสง  ฝายประชาสัมพันธ

จังหวัดนครราชสีมา แตการออกแบบปายตองใชเวลา  ชัดเจน  ๒. กําหนดเปนทางการ  ในการออกแบบปายประชาสัมพันธ ขอมูลตนฉบับใหผูบริหารตรวจสอบเร็วขึ้น  สํานักปลัดฯ

 วัตถุประสงค  ๒. การสงแบบใหรานปริ๊นไวนิลและ  ๒. การอกแบบปายประชาสัมพันธ  ๓. มีการปฏิบัติจริง  ที่เพียงพอ  ๒. ตรวจทานขอมูลใหรอบคอบตรวจสอบ

 ๑. เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ การขึ้นปายตองใชเวลา  ๓. มีตรวจตัวอักษร คําผิดคําถูก  ๔. ปฏิบัติงานสําเร็จไดตามวัตถุประสงค ๒. เจาหนาที่มีภารกิจงานอ่ืนๆรวมดวย  ใหถูกตองย่ิงขึ้น

 กิจกรรม ผลงานขององคกรให  ๓. การออกแบบหรือขอความผิดพลาด เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด  จึงทําใหการทํางานเกิดความลาชา  

 ประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง  

 ๒. เพ่ือจัดทําปายประชาสัมพันธ  

 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

  

 ๑๐. กิจกรรม การจัดซื้อ-จัดจาง  ๑. โครงการจัดซื้อ-จัดจาง มีจํานวน  ๑. กําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัตติาม  -  การปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ  ๑. การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ๑. จัดใหมีการอบรมเรื่องการจัดซื้อ-จัดจาง  ฝายประชาสัมพันธ

 วัตถุประสงค  มากทําใหการดําเนินการลาชา ระเบียบอยางเครงครัด  ที่เก่ียวของชวยในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการ  ไมถูกตองตามระเบียบ  ใหกับเจาหนาที่ทุกคนมีความเชี่ยวชาญ  สํานักปลัดฯ

 - เพ่ือใหการดําเนินการ จัดซื้อ- ๒. เจาหนาที่ไมมีทักษะความเชี่ยวชาญ  ๒. เสนอขอใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่  ทํางานถูกตองตามระเบียบ แตยังไม  ๒. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปน  ๒. จัดทําคูมือในการจัดซื้อ-จัดจาง ใหแก

 จัดจาง ถูกตองตามระเบียบ  ในระเบียบพัสดุมากพอ  เพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ  สามารถลดปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นได  ระบบ  เจาหนาที่ทุกคน

 กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ  ๓. การดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง บาง  จัดซื้อจัดจาง  ๓. เสนอขอใหเจาหนาที่พัสดุกลางเปน

 ของหนวยงานบริหารราชการสวน รายการที่หนวยงานอื่นรองขอ มีความ  ผูดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางตามระเบียบ  

 ทองถิ่น ไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของ อบจ  พัสดุ



การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู

 ๑๑. กิจกรรม งานธุรการ การเงิน  ๑. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกระชั้นชิด  ๑. กําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัตติามกฏหมาย  ๑. ประเมินจากขอทักทวงของสํานักงาน  ๑. บุคลากรในฝายฯ มีจํานวนมาก  ๑. จัดใหมีการฝกอบรมดานธุรการ การ  ฝายศูนยประสานงานฯ

 งานโครงการ งานประสานงานใน  และเรงรัด  ระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกําหนด  ตรวจเงินแผนดิน  โยกยายบอย ขาดความตอเนื่อง  เขียนโครงการเพื่อใหมีความรูและทักษะ  สํานักปลัดฯ

 ดานตาง ๆ ตามภารกิจ  ๒. ไมมีแบบแผนและขั้นตอนในการ  อยางเครงครัด  ๒. การปฏิบัตงิานแลวเสร็จตามกําหนดระยะ  ๒. บุคลากรยังไมมีความชํานาญ  ในการปฏิบัติงาน

 วัตถุประสงค  ปฏิบัติงานใหชัดเจน  ๒. เสนอใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อ  เวลา ตรงตามวัตถุประสงคของโครงการและ  ๓. ระเบียบกฏหมายและวิธีปฏิบัติไม  ๒. จัดทําเอกสาร คูมือแบบพิมพแบบราย

 - เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับงาน  ๓. เจาหนาที่ตรวจสอบไมมีมาตรฐานใน เพ่ิมความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ  ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดในการดํา  ชัดเจน  งานตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทาง

 ในดานธุรการ และงานเก่ียวกับการ การตรวจบางครั้งไมไดอางอิงตามระเบียบ  พัสดุใหมที่เกี่ยวของพรอมทั้งวิธีการ เนินการ  ๔. ไมมีมาตรฐานและขั้นตอนในการ  เดียวกัน

 เบิกจายเงินโครงการเปนไปตาม  ๔. ไมยึดหลักเกณฑระเบียบในการปฏิบัติปฏิบัติ   ๓.  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม  ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน  ๓. แจงหนวยงานที่เก่ียวของในเรื่อง  

 ระเบียบ และทันกําหนดเวลา  งาน  ๓. มีการตรวจสอบการจัดทําแผนพัฒนา  กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติตามภารกิจ  การดําเนินการ ตองรีบดําเนินการตั้งแต  

 ประจําปและการตั้งงบประมาณให  ตนไมควรทิ้งชวงเวลาจนกระชั้นชิดเกินไป  

 ถูกตองตามกฏหมายและระเบียบขอ ๔. ควรมีแผนการดําเนินการที่ชัดเจน

บังคับตลอดทั้งการจัดทําแผนการ  แนนอน

ดําเนินงานประจําป  ๕. ในการปฏิบัติแตละงานตองมีแผนการ

 ดําเนินงานที่ชัดเจน



การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู

 ๑๒. กิจกรรม การดําเนินการทาง   

ดานพัสดุ(การจัดซื้อ-จัดจาง)  ๑. การดําเนินการจัดซื้อ จัดจางไมเปนไป  ๑. กําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัตติามกฏหมาย  ๑. ประเมินจากขอทักทวงของสํานักงาน  ๑.โครงการจัดซื้อจัดจาง มีจํานวนมาก  ๑. จัดทําโครงการฝกอบรมเรื่องระเบียบ

 วัตถุประสงค  ตามขอระเบียบกฏหมาย  ระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกําหนด  ตรวจเงินแผนดิน  ๒. เจาหนาที่ไมมีทักษะ ความรูใน  พัสดุใหทุกคนมีความชํานาญและรับทราบ

 - เพ่ือใหการดําเนินการจัดซื้อ  ๒. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมคอยเปด  อยางเครงครดั  ๒. การปฏิบัตงิานแลวเสร็จตามกําหนดระยะ  ระเบียบพัสดุอยางถองแท  ระเบียบปฏิบัติทางพัสดุ

 จัดจางดําเนินการถูกตองตาม โอกาสใหบุคคลภายนอกไดเขามาย่ืน  ๒. เสนอใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อ  เวลา และถูกตองตามกฏหมาย และระเบียบ  ๓. ระยะเวลาในการดําเนินการมีนอย  ๒. จัดทําคูมือในการจัดซื้อ จัดจางและ

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย เสนอราคา เพ่ิมความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ  แบบแผน  ๔. เจาหนาที่ไมพยายามศึกษา  แบบฟอรมตาง ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติ

 การพัสดุของหนวยงานบริหาร  ๓. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปนไป  พัสดุใหมที่เก่ียวของใหกับเจาหนาที่ผู  ๓. การจัดสงขอมูลของเจาหนาที่ลาชา  ระเบียบใหมๆเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  งานใหเปนในแนวทางเดียวกัน

 ราชการสวนทองถิ่น  ตามระบบ เกี่ยวของ  ไมถูกตองตามระเบียบแบบแผนที่ทาง  ๓. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ

 ๓. ติดตามและจัดทําเอกสารขอระเบียบ  ราชการกําหนด  ทางดานพัสดุใหเปนแนวทางเดียวกัน  

 และขอกฏหมายใหเจาหนาที่ทราบ และ . การปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตาม  ๔. ควบคุมและกําหนดบทลงโทษใหแก

 ปฏิบัติใหเปนปจจุบัน ระเบียบและแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด   เจาหนาที่ใหทราบโดยทั่วกัน

 ๕. กําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานดาน

 พัสดุของแตละงานใหเปนไปแนวทาง

 เดียวกัน



 สํานักการชาง

   สวนวิศกรรมกอสราง  -  สถานที่ที่ขอรับการสนับสนุนงบ  ๑.  ตรวจสอบสถานที่จริงตอเน่ืองทุกป  ๑. ติดตามผลการดําเนินงานของแตละ  ๑. ขาดการบันทึกหลักฐานการดําเนิน ๑. ตรวจสอบสถานที่จริงกอนดําเนิน ฝายสํารวจ

      ๑. การจัดทําโครงการเพื่อตอบ  ประมาณ เปนสถานที่หากดําเนินการ  ๒. ตรวจสอบราคาของวัสดุในแต  โครงการระหวางปฏิบัติงานอยางตอ งานในแตละโครงการ  การขอจัดสรรงบประมาณ สวนวิศวกรรมกอสราง

 ตอบสนองความตองการของประชาชน  แลวจะไดรับประโยชนเพียงองคกร  ละทองถิ่น ตามราคาทองถิ่นและ เน่ือง  ๒. ขาดความแมนยําในการกําหนด  ๒. แจงหลักเกณฑการขอรับการสนับ สํานักการชาง

โดยผานกระบวนการ สํารวจ ออกแบบ  ปกครองสวนทองถิ่นเดียว ประชาชน ภายใน  ๒. บันทึกหลักฐานดําเนินงานทุกครั้ง จุดการดําเนินงานในแตละโครงการ  สนุนโครงการใหองคกรปกครองสวน

 ประมาณราคาเพื่อจัดตั้งงบประมาณ  ไดรับประโยชนไมทั่วถึง  ๓. ตรวจสอบสถานที่จริงกอน เพ่ือการตรวจสอบและชี้แจงในภายหลัง   ทองถิ่นตาง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน  

 วัตถุประสงค ดําเนินการ และใหตรงกับความ  ทราบ  

 - เพ่ือใหโครงการหรืองบประมาณตอบ ตองการของประชาชนและตาม   

 สนองความตองการของประชาชนได อํานาจหนาที่ของ อบจ.  

 อยางทั่วถึง

  ๒. งานวิเคราะหและวิจัยวัสดุ  - เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร มีไม  ๑. ใหคําแนะนําแก อปท. และ  - ทําการทดสอบคุณภาพวัสดุอยาง  - เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร มีไม  ๑. ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ ฝายสํารวจ

  วัตถุประสงค  เพียงพอตอความตองการและบุคลากร หนวยงานภายนอก ชางควบคุมงาน ถูกตอง มีประสิทธิภาพ พรอมสงผลการ  เพียงพอตอความตองการ  ใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา สวนวิศวกรรมกอสราง

 - เพ่ือใหมี เครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้ง ขาดความชํานาญและความรูเฉพาะดาน ในการสงวัสดุที่จะทําการวิเคราะห  ตรวจสอบใหแกอปท. หนวยงานภาย  ๒. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ สํานักการชาง

 บุคลากรพรอมรองรับความชวยเหลือ  ๒.  ขอความอนุเคราะหจากองค นอก และชางควบคุมงานภายในกําหนด  เครื่องมือ อุปกรณใหเพียงพอกับการ

 หรือคําแนะนําแกองคกรปกครองสวน กรของรัฐอ่ืน ๆ ที่มีความชํานาญ  เวลา  ปฏิบัติงาน

 ทองถิ่น และหนวยงานภายนอก ที่ เฉพาะดาน  ๓. ฝกอบรมใหความรูกับเจาหนาที่ผู  

 มาขอความอนุเคราะหทดสอบวัสดุ ดําเนินงานใหมีคาวามรูเพ่ิมขึ้นและมี

ความเช่ียวชาญ

แบบ  ปค.๕ 

      สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู
การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ



แบบ  ปค.๕ 

      สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ
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  ๓. การจัดทําแบบแปลนโครงการ  - ขาดบุคลากรผูตรวจสอบแบบแปลน  ออกแบบใหเปนไปตามหลักการ  ตรวจสอบการออกแบบ เขียนแบบ  - ขาดบุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบ ๑. จัดหาผูตรวจแบบแปลนที่มีความ ฝายออกแบบ

 ใหถูกตองตามหลักวิชาชาง ที่มีความชํานาญเฉพาะดาน โยธาและการกอสรางและหลัก ใหตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ    แบบแปลนที่มีความชํานาญเฉพาะดานชํานาญเฉพาะดานเพ่ือสรางความม่ันใจ  สวนวิศวกรรมกอสราง

  วัตถุประสงค วิศวกรรมกอสรางและตาม และเปนไปตามมาตรฐานของงานกอสราง และลดความเสี่ยงในการออกแบบและ  สํานักการชาง

    - เพ่ือใหการจัดทําแบบแปลนโครง มาตรฐานของงานกอสรางในแต ในแตละโครงการ เขียนแบบ

 การถูกตองตามหลักวิชาการโยธาและ ละดาน  ๒. สงบุคลากรในหนวยงานเขารับการ

 การกอสราง และหลักวิศวกรรมกอสราง อบรมการเขียนแบบ ออกแบบในโปรแกรม

   สวนพฒันาโครงสรางพ้ืนฐาน  ๑. ยานพาหนะสัญจรไปมาในขณะ ๑. ตรวจสอบถนนในความรับ  - ติดตามผลการดําเนินงานของแตละ  ๑. โครงการที่ขอรับการชวยเหลือ ตาง ๆ อยางตอเนื่อง  ฝายกอสรางและซอม

  ๔. งานซอมแซมและปรับปรุงถนน ใน  ปฏิบัติงาน ทําใหไมสะดวก ผิดชอบและถนนที่ อปท. ขอรับ  โครงการระหวางปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ในแตละพ้ืนที่มีจํานวนมาก  - เพ่ือจํานวนบุคลากรและเครื่องจักร บํารุง

 ความรับผิดชอบขององคการบริหาร ๒ - การปฏิบัติงานบางครั้งอาจลาชา การชวยเหลือทําการปรับปรุง ๒.ชุดเครื่องจักที่ออกปฏิบัติงานมี เพื่อใหเพียงพอตอความตองการ สวนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

 สวนจังหวัดนครราชสีมา และตามที่  เนื่องจากเกิดฝนตกหนักหรือเครื่องจักร ซอมแซมใหมีสภาพพรอมใชงาน จํานวนไมเพียงตอความตองการ  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ขอรับ  ชํารุด ไมสามารถดําเนินการไดตาม  ๒. กําชับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

 การชวยเหลือ  กําหนดเวลา และอปท. ใหดําเนินการซอมแซม  

   วัตถุประสงค ปรับปรุงถนนใหตรงตามหลัก   

   - เพ่ือปรับปรุงซอมแซมถนนของ วิชาชาง  

 องคการบริหารสวนจังหวัดใหสามารถ     

 ใชเปนเสนทางสัญจร ไป- มา รวมทั้ง

 การขนสงสินคาทางการเกษตร

 การขนสงสินคาทางการเกษตร
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  ๕. การกําหนดความตองการอะไหล 

 วัตถุประสงค   ๑. อะไหลบางยี่หอไมเหมาะสมกับการ ๑. ตรวจสอบคุณภาพของอะไหลกอนใช  - ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง   - การจัดสงอะไหลของผูคาไมตรงตาม  - ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  ฝายเครื่องจักรกล

  - เพ่ือใหการจัดหาอะไหลที่เหมาะสม  ใชงาน (อะไหลเกาเก็บ) ทําใหเกิด งาน หากไมไดคุณภาพตามตองการให เวลา ลาชา ทําใหการปฏิบัติงานไม  สวนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

 และมีคุณภาพในการใชงานการซอม ปญหาหลังการซอมแซมและบํารุงรักษา แจงเปลี่ยนกับรานที่จัดซื้อทันที ตรงตามกําหนดเวลาที่ตั้งไว  สํานักการชาง

 บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต  ๒. การจัดสงอะไหลของผูคา ไมตรง  ๒. จัดเจาหนาที่ติดตอประสานรานคา  

 ตามเวลา ลาชาทําใหการปฏิบัติงาน จัดหาอะไหลที่มีคุณภาพเพ่ือใหการ

 ไมตรงตามกําหนดเวลาที่ตั้งไว ปฏิบัติงานมีคุณภาพตามวัตถุประสงค

   ๖. การใหบริการอํานวยความสะดวก   

 แกหนวยงานตาง ๆ ที่มาขอความ  ๑. วัสดุ อุปกรณมีไมเพียงพอกับความ  - จัดบํารุงรักษาของที่มีอยูแลวให  - ติดตามผลการปฏิบัติงานอยาง  - การขอความอนุเคราะหหรือขอรับ  - ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  ฝายเครื่องจักรกล

 อนเุคราะห เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต  ตองการ อยูในสภาพพรอมใชงาน  ตอเน่ือง การสนับสนุนมีจํานวนมาก ไม  สวนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   วัตถุประสงค  ๒. การขอความอนุเคราะห หรือขอรับ ตลอดเวลา สามารถใหความชวยเหลือไดทุกราย  สํานักการชาง

  - เพ่ือเตรียมเรื่องวัสดุ อุปกรณ เพ่ือให  การสนับสนุนไมไดแจงใหทราบกอน

 พรอมกรณีที่มีหนวยงานอื่นมาขอความ  ลวงหนา

 อนเคราะห  
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    สวนชางสุขาภิบาล  - การรายงานขอมูลของ อปท. เก่ียวกับ  ๑. นักวิชาการไดออกแบบสาํรวจใหอปท.  - มีการควบคุมภายในแตยังไมเพียงพอ  ๑. ปริมาณขยะอันตรายชุมชนยังมี  - การประชาสัมพันธใหครอบคลุมทุก  ฝายจัดการขยะและสิ่งปฎิกูล

  ๗. งานดานการกําจัดขยะมูลฝอย  ของเสียอันตรายจากชุมชนไมถูกตอง รายงานปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน     ทําใหปริมาณขยะไมตรงตามที่คาด อยูปริมาณมาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือคัดแยก  สวนชางสุขาภิบาล

  โครงการจัดการของเสียอันตราย ตามความเปนจริง ทําใหการกําหนดรถที่  ที่จะรวบรวมไปสงให อบจ. นําไปกําจัด          การณ แบละจะตองปรับปรุงเพ่ือเพ่ือ  ๒. องคกรปกครองสวนทองถิ่นยัง ขยะอันตรายออกมาแลวรายงานปริมาณ  สํานักการชาง

 ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ใชในการเก็บขนไมเพียงพอที่จะขนไป  ปริมาณจริงเทานั้น เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยาง เขารวมโครงการไมครบทุกแหง ขยะอันตรายถูกตอง  
   วัตถุประสงค กําจัดไดทั้งหมด  ๒. นักวิชาการไดออกสํารวจและใหคํา ตอเน่ือง เพ่ือกําจัดขยะอันตรายชุมชน  ๓. องคกรปกครองสวนทองถิ่นราย

  ๑. เพ่ือเปนการบูรณาการปฏิบัติงาน แนะนําแก อปท.ในพื้นที่ โดยแนะนําให ใหถูกหลักวิชาการตอไป งานขอมูลผิดพลาด

 รวมกันระหวางหนวยงานหลายภาคสวน  คัดแยกใหถูกตอง ถูกประเภท และใหทํา  

 เพ่ือกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล เพราะแต การช่ังนํ้าหนักเพ่ือแจงปริมาณของเสีย  

 ละหนวยงานตางกระทรวงอาจมีความ  อันตรายไดถูกตองแมนยํา

ขอกฏหมายแตกตางกัน จึงจําเปนตอง   

ใชความรอบคอบ
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๘. โครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการ ๑. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๑. จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ  -  มีการควบคุมภายในแตยังไมเพียง ๑. มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น  - องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ฝายจัดการขยะและสิ่งปฎิกูล

ขยะมูลฝอยชุมชนขององคกรปกครองสวน ยังขาดความรูในการลดปริมาณขยะ สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พอทําใหยังคงมีความเสี่ยงที่ตองปรับ หลายแหงยังไมไดสงเสริมการคัด จัดโครงการอบรมรณรงคสงเสริมการคัด  สวนชางสุขาภิบาล

ทองถิ่น ตามนโยบาย จังหวัดสะอาด และ ตั้งแตตนทางและการสงเสริมการผลิต ทุกแหงดําเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ ปรุงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล แยกขยะในชุมชนอยางจริงจัง แยกขยะในชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือ  สํานักการชาง

สงเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการ การบริโภคและการบริการที่เปนมิตร ในชุมชน อยางตอเนื่อง  ๒. ประชาชนยังไมคอยใหความ กระตุนความรวมมือของชุมชน  

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กับสิ่งแวดลอม  ๒. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราช  รวมมือ

  วัตถุประสงค  ๒. ขาดความตอเนื่องในการสงเสริม สีมา รณรงค สงเสริม ใหองคกรปกครอง

   - เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ใหแก สวนทองถิ่นมีการคัดแยกขยะตามหลัก  

การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs ใหแกองคกร องคกรปกครองสวนทองถิ่น บางแหง 3Rs ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปกครองสวนทองถิ่นในจ.นครราชสีมา  ๓. ประสานความรวมมือกับภาคี

เครือขายตาง ๆ ทั้งภายนอกและภาย

ในองคกรเปนอยางดี เพ่ือใหงานประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมาย



แบบ  ปค.๕ 

      สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคมุภายในท่ีมีอยู
การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

  ๙. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๑. พ้ืนที่รับผิดชอบเปนจํานวนมาก  ๑. ดําเนินการโดยเรงดวนเพ่ือใหความ   - มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน   ๑. พ้ืนที่รับผิดชอบเปนจํานวนมาก  - ผูบังคับบัญชาควบคุม ดูแล แนะนํา  ฝายปองกันและบรรเทา

    - ผูประสบภัยแลง   ๒. การดําเนินการใหความชวยเหลือ ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน  รวมทั้งมีการมอบหมายงานจากผูบังคับ   ๒. การดําเนินการใหความชวยเหลือ  ชี้แจง อยางเครงครัด และจัดสง สาธารณภัย

      - อัคคีภัย  ยังขาดความคลองตัวเน่ืองจากระเบียบ  ใหทันทวงที และประสานหนวยงานที่เ บัญชาเปนผลดีตอการควบคุมและการ  ยังขาดความคลองตัวเน่ืองจากระเบียบ เจาหนาที่เขารับฟงการอบรมและ  สวนชางสุขาภิบาล

  วัตถุประสงค  กฏหมายที่เก่ียวของ เก่ียวของเวลาที่เกิดเหตุสาธารณภัย   กฏหมายที่เก่ียวของ  ประชุมรับทราบนโยบาย ระเบียบ  สํานักการชาง

   - เพ่ือใหการชวยเหลือผูที่ไดรับความ  ๒. ดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ ประสงค  ที่เกี่ยวของกับงานอยางสม่ําเสมอ

 เดือดรอนจากเหตุสาธารณภัย ไดอยาง  วาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือการชวย

 ทันทวงที เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ  

องคการบรหิารสวนจังหวัด

   ๑๐. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  - จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ  - กําหนดเจาหนาที่ดําเนินการเร่ือง   - มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  - การเบิกจายงบประมาณไมตรงตาม   ๑. ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหแก  ฝายบริหารงานทั่วไป

 ใหเปนไปตามที่กําหนด จํานวนมาก การเงนิและงบประมาณ  รวมทั้งมีการมอบหมายงานจากผูบังคับ กําหนด  บุคลากรอยางชัดเจน  สํานักการชาง

   วัตถุประสงค บัญชาเปนผลดีตอการควบคุมและการ   ๒. สนับสนุนใหบุคลากรเชารับการ

   - เพ่ือใหการเบิกจายเงนิเปนไปตาม ติดตามเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุ  อบรมในเรื่องการเงินและงบประมาณ

 แผนการใชจายเงนิ ประสงค   ๓. ประชุมผูเก่ียวของเก่ียวกับการ

 เบิกจายงบประมาณ เพ่ือวางแผน

 และกําหนดปฏิทินการเบิกจายงบ

 ประมาณ

 ๔. ใหมีการรายงานติดตามผลการ

ดําเนินงานเปนรายสัปดาหหรือราย

 เดือน



กองกิจการสภาฯ

1. งานตรวจสอบตนฉบับเอกสาร การสงเอกสารลาชาไมเปนไปตามกฏ ๑. มีการตรวจสอบเอกสารรายละเอียด  ๑. มีการตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง ดานการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ  ๑. หนวยงานเจาของเรื่องควร  ฝายการประชุมสภา

ระเบียบของทางราชการ  และความถูกตองของเอกสารกอนจัด กอนจัดสงทําสําเนาและใสแฟม ขอบังคับ ฯลฯ จะตองตรวจสอบเอกสารให กองกิจการสภา

    วัตถุประสงค  สงทําสําเนาและใสแฟมประชุมสภาฯ  ๒. แจงสวนราชการทุกครั้งกรณีตรวจ  - ยังมีการจัดสงเอกสารที่มีขอผิด  ถูกตองและครบถวนกอนสงให

๑. เพ่ือชวยเหลืองานดานเอกสารให  ๒. แจงสวนราชการถึงผลการตรวจ สอบพบเอกสารที่มีขอมูลไมถูกตองหรือ  พลาด ไมครบถวนทําใหเจาหนาที่ ฝายการการประชุม

ประธานสภาฯ ในการตรวจสอบตนฉบับ สอบเอกสารกรณีมีขอมูลที่ไมถูกตองให ไมครบถวน  จัดการประชุมมีระยะเวลาในการจัด ๒. แจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

 ที่ใชในการประชุมสภาฯ และอางอิง ดําเนินการแกไขใหถูกตองตามขอ  ๓ มีการติดตามสอบถามเอกสารกับเจา เตรียมเอกสารนอยทําใหการตรวจ เอกสารของสวนราชการโดยตรง

ระเบียบกฏหมายที่เก่ียวของ ระเบียบ กฎหมาย หนาที่ผูรับผิดชอบถึงเอกสารที่สวน สอบเอกสารมีความผิดพลาด ถึงผลการตรวจสอบเอกสารกรณี

 ๒. เอกสารญัตติตาง ๆ ที่ใชในการประชุม  ๓. ติดตามสอบถามเอกสารที่สงกลับ ราชการยังสงมาไมครบ มีขอมูลที่ไมถูกตอง ใหดําเนินการ    

สภาฯ มีความถูกตองชอบดวยระเบียบ ไปใหทําการแกไขใหทันกําหนดเวลา แกไขใหทันกําหนดเวลา

กฎหมาย  ๓. ทําหนังสือแจงกําหนดระยะ

 ๓. เม่ือสภาฯ พิจารณาญัตติเอกสารตาม  เวลาที่ตองจัดสงเอกสารใหกับ

 ระเบียบวาระและลงมติ ทําใหมติน้ันมี  สวนราชการทราบ

ผลในทางกฏหมาย           

แบบ  ปค.๕ 

      กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ



แบบ  ปค.๕ 

      กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

 2. โครงการประชาสัมพันธและเผยแพร ๑. กลุมเปาหมายของผูเขาอบรมไมตรง มีการวางแผนในการจัดทําเนื้อหา มีการจัดทําเนื้อหาใหตรงกับวัตถุ 1. กลุมเปาหมายควบคุมยาก  ๑. ระบุกลุมเปาหมายที่จะเขารับ  - ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของ

 ความรูดานประชาธิปไตย  ตามวัตถุประสงค ใหตรงตามวัตถุประสงค ประสงค 2. การวางแผนดําเนินกิจกรรม  การอบรมใหชัดเจน  ประชาชน

 ข้ันตอนท่ีสําคญั ๒. การดําเนินงานไมตรงตามปฏิทิน  ๒. วางแผนการดําเนินกิจกรรม  กองกิจการสภาฯ

   ๑. ประสานกลุมเปาหมาย  ที่ไดกําหนดไว ใหรอบครอบและชัดเจน

   ๒. จัดทําเนื้อหา

วัตถุประสงค

  ๑. เพ่ือความชัดเจนและถูกตอง  

  ๒. เพ่ือความถูกตองในการเบิกจาย  



กองสาธารณสุข

1. โครงการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา ปฏิทินการทํางานสําหรับการจายเงิน องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีการควบคมุภายใน แตยังไมเพียงพอ ปฏิทินการทํางาน สําหรับการจายเงิน ตดิตามการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทํางาน ฝายสงเสริมสาธารณสุข 

หมูบาน อสม. เชิงรุกประจําปงบประมาณ คาปวยการ ของอาสาสมัครสาธารณสขุ มีการมอบหมายเจาหนาที่ติดตาม ทําใหยังมีความเสี่ยง ที่ตองปรับปรุง คาปวยการ ของอาสาสมัครสาธารณสุข สําหรับการจายเงินคาปวยการ ของ กองสาธารณสุข 

วัตถปุระสงค ประจําหมูบาน (อสม.) และข้ันตอน ปฏิทินการทํางาน สําหรบัการจายเงิน เพ่ือใหการ เบิกจายคาปวยการ (อสม.) ประจําหมูบาน (อสม.) ที่กรมบัญชี อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบาน 

สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร การดําเนินงานข้ึนอยูกับกรมบัญชีกลาง คาปวยการ ของอาสาสมัครสาธารณสุข เปนไปตามกําหนด กลางกําหนด อาจทําใหเกิดความ (อสม.) ของกรมบัญชีกลาง และกรม

สาธารณสุขประจําหมูบาน (คาปวยการ อสม.) ประจําหมูบาน (อสม.) โดยเครงครัด ผิดพลาด และลาชาได สงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือจะได

วางแผน ปรบัปรุงแกไขใหทันตอ

สถานการณ

แบบ  ปค.๕ 

      กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ



แบบ  ปค.๕ 

      กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

2. การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค 1. ประชาชนมีความรู ความเขาใจ 1. รวมประชุมหารือหนวยงานที่ มีการติดตามอุบัติการณและการเฝาระวัง ความเส่ียงที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ 1. ประชาสัมพันธใหประชาชน มีความรู ฝายปองกันและควบคุมโรค 

ไขเลือดออก เกี่ยวกับการควบคมุและปองกัน เก่ียวของทุกภาคสวน เกี่ยวกับปญหา การปวยและเสียชีวิต ดวยโรคไขเลือดออก ตามวัตถุประสงค ของการควบคมุ มี ที่ถูกตอง การปองกันดแูลรักษาสุขภาพ กองสาธารณสุข 

วัตถปุระสงค ไขเลือดออก ไมเพียงพอจากรายงาน และสถานการณของโรคไขเลือดออก 1 ดาน คือ การดําเนินงาน (operation) ของตนเองใหปลอดภัยจากโรค

เพ่ือควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่ ทางระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสขุ เพ่ือกําหนดแผนงานแกไขปญหาโรค = O ซึ่งเกิดจากอัตราการเจ็บปวย ไขเลือดออก อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

จังหวัดนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา ตั้งแตวันที่ 1 ไขเลือดออก จากโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่จังหวัด 2. สํารวจความชุกของโลก เพื่อปองกัน

มกราคม 2563 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2. สํารวจขอมูลดัชนีความชุกลูกน้ํา นครราชสมีา ระบาดหนักในชวงฤดูฝน อัตราการเกิดการเฝาระวังและการเจ็บ

2563 มีผูปวยจํานวนทั้งส้ิน 5,953 ยุงลาย ภายในสถานศกึษา วิเคราะห ปวยเสียชีวิต ของผูปวยโรคไขเลือดออก

คน คิดเปนอัตราปวย 234.33 ราย และประมวลผลขอมูล ศึกษาขอมูล อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

ตอประชากรแสนคนมีรายงานผูเสีย เชิงสถิติ เพื่อนํามาใชในการวางแผน 3. จัดกิจกรรมดําเนินการเฝาระวัง

ชีวิต 2 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.08 ปองกัน และควบคมุโรคไขเลอืดออก ปองกันและ ควบคุมโรคไขเลือดออก

ตอประชากรแสน คน อัตราปวยตาย อยางเปนระบบ อยางเปนระบบ ครบวงจร กอนการ

เทากับรอยละ 0.03 3. เตรียมความพรอมดําเนินงาน ระบาด, ขนะมีการระบาด, หลังการ

2. ทุกอําเภอในจังหวัดนครราชสีมา ปองกัน และควบคมุ คุมโรค ระบาดของโรค

เกิดโรคไขเลอืดออก มีอัตราปวยมาก ไขเลือดออก ไดแก 4. จัดทําแผนงาน โครงการเพ่ือปองกัน

เปนอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 9 (1) ดานงบประมาณตามขอบัญญัติ และควบคมุโรค ไขเลือดออกในสถาน

3. องคการบรหิารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจําป 2558 ศึกษา และหนวยงานในสงักัดองคการ

นครราชสีมา มีสถานศึกษาในสังกัด (2) ดานวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย บรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตลอด

58 โรงเรียน มีนักเรียน 35,013 คน สําหรับรองรบักรณ ีเกิดการแพร จนประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา

และอยูในชวงการเปดภาคเรียน ระบาด ของโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่ 5. จัดกิจกรรมเพ่ือชี้แจงแนวทาง ปองกัน

มีความเส่ียงตอการเกิดโรค 4. ประชาสัมพันธใหหนวยงานใน โรคไขเลือดออก โดยรวมมือกับสถาน
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ไขเลือดออก และมีความเส่ียงสูง สังกัด จัดกิจกรรมทําลายแหลง ศึกษาและหนวยงานในสังกัด

ที่สถานศึกษาและหนวยงานในสังกัด เพาะพันธุยุงลาย ในบริเวณอาคาร 6. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย

จะเปนแหลงแพรระบาดของโรค สาํนักงานและพื้นที่โดยรอบทุกวัน ผลติภัณฑฆาเชื้อโรคไขเลือดออก เพื่อ

ไขเลือดออก ศกุร ดวยมาตรการ 5 ป. นํามาใชในการปองกันควบคมุโรค

4. กรณีเกิดการระบาดของโรค 5. เผยแพรประชาสัมพันธ คาํแนะนํา ไขเลือดออกในสถานศกึษา และ

ประชาชนไดรับพัสดุอุปกรณในการ เร่ืองการปองกันโรคไขเลือดออก หนวยงานในสังกัด องคการบริหารสวน

ควบคุมการแพรระบาด ของโรค ใหกับบุคลากร และประชาชนทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา

ไขเลือดออกไมครอบคลุมพื้นที่ เพ่ือทราบและปฏิบัตติามไดอยาง 7. มีระบบขอมูลสารสนเทศ ที่เก่ียว

ถูกตอง เนื่องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

8. มีการติดตามรายงานผลตอผูบริหาร

และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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3. โครงการสงเสริมและสนับสนุน 1. คุณครูขาดความตระหนักและความ 1. ลงพ้ืนที่เพื่อประเมินปญหาและ 1. ติดตามเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง และ 1. คุณครูยังขาดความ ตระหนักและ 1. ประชาสัมพันธใหคุณครูรวมถึง ฝายปองกันและบําบัดยาเสพติด 

การสรางทักษะชีวิตวัยรุน ในระบบ เขาใจ เกี่ยวกับระบบดแูลชวยเหลือ ความตองการ การชวยเหลือในระดับ ดูแลชวยเหลือนักเรยีนเพื่อใหการ ความเขาใจเกี่ยวกับระบบดูแล นักเรียน มีความรูที่ถูกตองเก่ียวกับ กองสาธารณสุข 

ดูแลชวยเหลือนักเรียน นักเรียน พ้ืนที่ ชวยเหลือ ชวยเหลือนักเรียน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยาง

วัตถปุระสงค 2. พื้นที่ของสถานศึกษาในสังกัด 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ คุณครูและ 2. ติดตามรายงานการดูแลชวยเหลือ 2. ที่อยูของนักเรียนอยูคนละอําเภอ ตอเนื่องและสม่ําเสมอ

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหมีความรู องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา คณะทํางานที่รบัผิดชอบ งานระบบ นักเรียน และรายงานพฤติกรรมเสี่ยง กับโรงเรยีน ทําใหติดตามดูแลไดยาก 2. ติดตามรายงานการดูแลชวยเหลือ

ความสามารถ ในการคัดกรองการเฝาระวัง สวนใหญอยูหางไกล ทําใหยากในการ ดูแลชวยเหลือนักเรียน และหนวย และมีปญหาของนักเรยีน 3. สถานศกึษาโรงเรยีนในสังกัด นักเรยีน และรายงานพฤติกรรมเส่ียง

พฤติกรรมเส่ียงและดูแลชวยเหลือนักเรยีนได ดูแลและตดิตามนักเรียน งานที่เก่ียวของในพื้นที่ เพื่อรวมแลก 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการ องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา และมีปญหาของนักเรียน อยางตอเนื่อง

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตนแบบ ระบบ 3. นักเรียนที่มีปญหาครอบครัว เปลี่ยนวิเคราะหปญหา และวางแผน ดําเนินงาน ระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน มีทั้งหมด 58 แหง 25 อําเภอ และสม่ําเสมอ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน การติดตามดูแลมีความยากลําบาก กระบวนการการดําเนินงานรวมกัน ในสถานศกึษา โดยบูรณาการเจาหนาที่ ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยูหางไกล 3. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อสงเสริม

3. เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานและขับเคล่ือน 3. จัดทําแผนการดําเนินงาน

น

ในระดับจังหวัด และระดบัพื้นที่ จากตัวเมืองนครราชสีมา ทําใหตองใช และสนับสนุนระบบดูแลชวยเหลือ

ภาคีเครือขาย ทุกภาคสวนใหเขมแข็ง ในการ 4. จัดทําแผนการติดตามการ เวลาในการเดินทาง และใชบุคลากร นักเรียน

สงเสรมิสุขภาพและการปองกันปญหาสุขภาพ ดําเนินงาน จํานวนมากในการทํางาน 4. จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค ในโรงเรียน

4. เพ่ือพัฒนา เสริมทักษะ ชีวิตวัยรุน 5. ติดตามนิเทศการดําเนินงานตาม สงักัดองคการบรหิารสวนจังหวัด

5. เพ่ือพัฒนาระบบตดิตาม นิเทศการเสริม กลุมโรงเรยีน นครราชสมีา

พลังการทํางาน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน

6. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบท

เรียนการทํางาน

7. เพ่ือพัฒนาทักษะ ในการใหคําปรกึษา

สําหรับวัยรุน
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4. กิจกรรมงานธุรการ การเบิกจาย 1. บุคลากรผูที่ไดรับผิดชอบไมมี 1. งาน โครงการที่มีอยูในแผนพัฒนา 1. มีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 1. การเบิกจายงบประมาณไมเปนไป การควบคมุ ตองมีการประสานงาน งานธุรการ 

งบประมาณ ความรูความชํานาญ ในการปฏิบัตงิาน ทองถ่ินส่ีป แผนดําเนินงาน แผนจัดซื้อจัดจาง ตามแผนตางๆที่วางไว กับผูรับผิดชอบโครงการ กิจกรรม กองสาธารณสุข 

วัตถปุระสงค 2. บุคลากรไมเพียงพอ 2. การเบิกจายเงินงบประมาณตาม แผนการใชจายเงิน ของทุกป 2. การลงระบบดวยคอมพิวเตอร ใหดําเนินการตามงบประมาณ ของขอ

เพ่ือเปนการเบิกจายเงินงบประมาณ แผนที่วางไว 2. มีการลงระบบดวยคอมพิวเตอร อาจเกิดความผิดพลาดไดงาย บัญญัติประจําป แผนจัดซื้อจัดจาง 

ในการดําเนินงานตามขอบัญญัติ 3. มีงบประมาณตามขอบัญญัติ (e-LAAS) ของ อปท. 3. ผูใชระบบไมมีความรูเพียงพอ แผนการดําเนินงาน และแผนการใช

ประจําปงบประมาณ 3. มีการจัดทําบัญชีคุมงบประมาณ จายเงิน เพื่อใหการดําเนินดานงานตางๆ 

4. มีการใชงบประมาณตามแผนการ การเบิกจายใหเปนปจจุบันในแตละป เรยีบรอยและมีประสิทธิภาพตอองคกร

ใชเงิน

5. มีการจัดทําบัญชีการเบิกจาย

ของกอง



กองแผนและงบประมาณ   

ฝายนโยบายและแผน

๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ๑. การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ ๑. มีคําสั่งแตงต้ังคณะ การจัดทําแผนพัฒนามีการควบคุม ๑. การเปลี่ยนแปลงดาน ๑. จัดทําแผนใหสอดคลองกับสภาพ ฝายนโยบายและแผน

ฉบับประจําป/ฉบับเพิ่มเติม/ การเมือง สังคม วัฒนธรรม กรรมการสนับสนุนการ ที่ดี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สังคมและครอบคลุมงบประมาณ

เปลี่ยนแปลง/แกไข เทคโนโลยี ทรพัยากรและ จัดทําแผนฯ และคณะ วัฒนธรรม เทคโนโลยี ทรพัยากร ๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค สิ่งแวดลอม นโยบายผูบริหาร กรรมการพัฒนาองคการ และสิ่งแวดลอม  นโยบาย

 - เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ ทองถิ่น  บริหารสวนจังหวัด ผูบริหารทองถิ่น

ประสิทธิผลของแผนพัฒนา ๒. แผนงาน/โครงการที่ไม ๒. มอบหมายหนาที่ความ ๒. แผนงาน/โครงการที่ไม

 - เพื่อใหมีแผนงาน/โครงการพรอมที่ สอดคลอง และครอบคลมุงบ รับผิดชอบใหบุคลากร สอดคลองและครอบคลมุ

จะทํางบประมาณ ประมาณ         ทุกคนทราบและปฏิบัติ งบประมาณ

 - เพื่อใหมีกรอบแนวทางในการพัฒนา ๓. ความรวมมือของผูมีสวน ๓. ประชุมชี้แจงข้ันตอน ๓. ความรวมมือของผูมีสวน

ทองถิ่น เกี่ยวของจากภายนอก              กระบวนการทํางาน เกี่ยวของจากภายนอก

 - เพื่อใหการปฏิบัตเิปนไปตาม ๔. หนังสือสั่งการและระเบียบที่

กฏหมายและระเบียบขอบังคับที่ เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงทุกป

เกี่ยวของ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง



การควบคุมภายในท่ีมีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

๒. การจัดทําแผนการดําเนินงาน หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการ การประชุมช้ีแจงเพื่อวางแผน มีการจัดทําแผนการดาํเนินงานเปน หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดทํา ๑. สงเสริมใหเกิดกระบวนการ ภายใน 30 วัน

งบประมาณรายจายประจําป จัดทําแผน มีการเปลี่ยนแปลง การทํางาน ไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ แผนมีการเปลี่ยนแปลงทุกป ทํางานที่รอบคอบ หลังจากประกาศใชขอบัญญัติ

พ.ศ.๒๕๖๓ และแกไข/เปลี่ยนแปลง/ ทุกป ๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป/โอนเงินงบประมาณ

เพิ่มเติม ฝายนโยบายและแผน

วัตถุประสงค

 - เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่

ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา



การควบคุมภายในท่ีมีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

ฝายงบประมาณและการพัฒนา

๑. การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ 1. การจัดสงขอมูลและเอกสาร ๑. มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 1. มีการพิจารณาโครงการตามแผน 1. การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 1. จัดทําขอบัญญัติใหสอดคลอง ฝายงบประมาณและการพัฒนา

รายจายประจําปงบประมาณ ประกอบการพิจารณาจัดทํา จัดทําขอบัญญัติงบประมาณ พัฒนามาเพื่อเปนแนวทางในการ และภายในหนวยงาน ดาน กับแผนพัฒนาทองถิ่น 

พ.ศ.๒๕๖๓ รางขอบัญญัติฯจากสวนราชการ รายจายประจําปงบประมาณ จัดทําขอบัญญัติและงบประมาณ เศรษฐกิจการเมือง สังคม (พ.ศ.2561-2564)

วัตถุประสงค ลาชา ทําใหมีเวลาในการตรวจ พ.ศ. 2564 รายจายในแตละป วัฒนธรรม เทคโนโลยี ทรพัยากร 2. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ สอบนอยเพราะตองนําเสอนราง 2. มอบหมายหนาที่ความรับ ๒. เจาหนาที่จัดทําขอบัญญัติ และสิ่งแวดลอม นโยบาย 3. ขอกําหนดตําแหนงบุคลากรเพ่ิม

ประสิทธิผลของขอบัญญัตงิบประมาณ ขอบัญญัติ ภายในกําหนดเวลา ผิดชอบใหบุคลากรทุกคน งบประมาณรายจายประจําป โดย ผูบริหารทองถิ่น ตามภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น

รายจาย อาจเกิดขอผิดพลาดได ทราบและปฏิบัติ จะตองมีคูมือและหนังสือสั่งการ 2. โครงการที่พิจารณาจัดทําขอ

๒. เพื่อใหมีงบประมาณพรอมที่จะ 2. มีภารกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดทํา 3. ประชุมชี้แจงข้ันตอน เปนแนวทางในการจัดทําขอ บัญญัติไมสอดคลองและ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและเบิกจาย คําของบประมาณ รายจาย กระบวนการทํางาน บัญญัตแิละงบประมาณรายจาย ครอบคลุมกับแผนพัฒนาทองถิ่น 

๓. เพื่อใหการปฏิบัตงิานเปนไปตาม ประจําปที่ตองเสนอขอรับงบ ในแตละป (พ.ศ.2561-2565)

กฎหมายและระเบียบขอบังคับ ประมาณโดยตรงตอสํานักงาน 3. การจัดทําขอบัญัติงบประมาณ 3. ความรวมมือของผูมีสวน

ที่เกี่ยวของ งบประมาณอีกงานหนึ่งทําให รายจายมีการควบคุมที่ดีมีการ เกี่ยวของจากภายในและภาย

บุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอใน ดําเนินงานเปนไปตามระเบียบ นอกหนวยงาน

การดําเนินการจัดทําขอบัญญัติฯ และหนังสือสั่งการ



การควบคุมภายในท่ีมีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

2. การโอนเงินงบประมาณรายจาย การตั้งงบประมาณในขอบัญญัติ การแปลี่ยนแปลงจากภายนอกและ 1. ตั้งงบประมาณใหเพียงพอ ดําเนินการทันทีเมื่อไดรับคาํรองขอ

และการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ไมเพียงพอ ภายในหนวยงาน ดานเศรษฐกิจ กับการใชจายและสอดคลองกับ จากหนวยงานในสังกัดองคการบริหาร

งบประมาณรายจายประจําป การเมือง สังคมวัฒนธรรม แผนพัฒนาทองถิ่น สวนจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เทคโนโลยี ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 2. สงเสริมใหเกิดกระบวนการ

วัตถุประสงค นโยบายผูบริหารทองถิ่น ทํางานที่รอบคอบ ฝายงบประมาณและการพัฒนา

1. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

3. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน

ของขอบัญัติ

2. เพื่อใหมีงบประมาณพรอมที่จะ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและเบิกจาย

3. เพื่อใหการปฏิบัตงิานเปนไปตาม

กฎหมายและระเบียบขอบังคบัที่เกี่ยวของ



การควบคุมภายในท่ีมีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

ฝายติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลเพื่อ 1. โครงการที่ปรากฎใน 1. มีคําสั่งแตงต้ังคณะ 1. ตรวจสอบโครงการจาก 1. ฝกอบรมใหเจาหนาที่ทุกคน 1. ปฏิบัติตามระเบียบคูมือการ ฝายตรวจติดตามและประเมินผล

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น งบประมาณรายจายประจําป กรรมการติดตามและ แผนดําเนินงานวามีการดําเนิน ใหมีความรูความเขาใจใน ติดตามและประเมินผลของ อปท. แผนพัฒนาประกาศผลการติดตาม

ที่ดําเนนิการเองและในเขตจังหวัด เมีการโอนลด/โอนพิ่มเปน ประเมินผล โครงการหวงเวลาใดกอนจะดําเนิน กระบวนการติดตามและ 2. ติดตามและประเมินผลตามราย และประเมินผลแผนพัฒนา

วัตถุประสงค จํานวนมาก ทําใหเกิดปญหา 2. มอบหมายหนาที่ความ การประเมินโครงการ ประเมินผลที่จะนําไปใช ยุทธศาสตรครบทุกยุทธศาสตร ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป

1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง ในการติดตามประเมินผล  รับผิดชอบใหเจาหนาที่ 2. ประสานงานหนวยงานรับผิดชอบ ประโยชน

มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 2. โครงการบางโครงการมีการ ทุกคนทราบและปฏิบัติ โครงการ เพื่อสงแบบประเมินให 2. การสรางกระบวนการ การมี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปลี่ยนสถานที่ดําเนินการหรือ 3. ปฏิบัติงานตามระเบียบ หนวยงานที่ดําเนินโครงการ สวนรวมของบุคลากรในองคกร

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 และ เปลี่ยนวัตถุประสงคของโครงการ คูมือ ประกาศ หนังสือซักซอม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวม ใหรวมปฏิบัตงิานอยางจริงจัง 

 ขอ 29 (2) และแกไขเพ่ิมเติม 3. ประชาชนผูไดรับบริการไมมี หนังสือสั่งการ และตามมติ ดําเนินการประเมินโครงการ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง 

ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 12 ขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ทํา ที่ประชุมของคณะกรรมการ และแมนยํา 

และหนังสือสั่งการตางๆ                     การติดตามและประเมินผล ทุกครั้ง

2. เพื่อสรุปผลการพัฒนาทองถิ่น ทําใหผลการประเมินไมสมบูรณ

ที่ดําเนินการเองและในเขตจังหวัด 4. ชวงเวลาของการติดตามและ

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ การรายงานผลการติดตาม

3. เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม ประเมินผล บางครั้งไมสามารถ

4. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ จัดจาง ดําเนินการไดตามขั้นตอนและ

หนวยงาน สถาบันหรือบุคคลภายนอก ระยะเวลาที่กําหนด

ในการดําเนินการติดตามประเมินผล 5. การรายงานผลการวิเคราะห



การควบคุมภายในท่ีมีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

อบรม/ใหความรูในการดาํเนินการ

ติดตามประเมินผล
บางโครงการ/กิจกรรม

5. เพื่อจัดจางใหนักเรียน นักศึกษา ที่นําเสนอผูบริหารหนวยงาน

ในชวงปดภาคเรียนและใชเวลาวาง ที่รับผิดชอบโครงการ ยังไมมีการ

ใหเกิดประโยชน สั่งการแกไขหรือปรบัปรุง

ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

จะดําเนินการใหมในงบประมาณ

ปถัดไป บางคร้ังไมไดนําขอมูล

มาปรับปรุงแกไข

6. โครงการตามงบประมาณ

รายจายประจําป อางอิงแผน

พัฒนาหลายขอทําใหการติดตาม

ประเมินผลมีโอกาสผิดพลาดได
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รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การพัฒนาระบบเครือขาย พื้นที่ในการติดตั้งระบบอยูใน การควบคุมภายในโดยฝาย ฝายเทคโนสารสรเทศ ไดติดตาม ระบบการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ติดตามขอปญหากับ ผูใชระบบและ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศใหแกศูนยประสานงาน ระยะทางที่ไกลไมสามารถ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได ประเมินผลการดําเนินการตาม เรียบรอย แตจะยังมีประเด็น ตดิตอผูติดต้ังระบบโทรคมนาคม กองแผนและงบประมาณ

องคการบริหารสวนจังหวัด ประเมินคุณภาพอุปกรณ ติดตามประเมินผลโครงการ โครงการทุกครั้งโดยใชแบบสอบถาม ที่ยังเปนปญหาอยู คือระบบวงจร อยางตอเนื่องทันที ซึ่งสามารถไดรบั

เปนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไวลวงหนาได ที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง ในการประเมินผล และติดตามผล ในบางพื้นที่ที่ติดตั้ง ยังไมมีความ การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง

องคการบริหารสวนจังหวัด หลังจากไดดําเนินการ การประเมินผลการใชงานโดย คงที่ และไมสามารถใชงาน ทันที และทุกประเด็นปญหา

นครราชสีมา และหนวยงานในสังกัด โครงการทุกโครงการ ติดตามประเมินผลแบบตอเนื่อง ไดสมบูรณไดอยางเท่ียงตรงและ

32 แหง และโรงเรียนสังกัดองคการ เรยีบรอยแลว มั่นคง

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 58 แหง

วัตถุประสงค

1. ติดตั้งระบบวงจร Corerate

Internet สําหรับโรงเรียนและ

ศูนยประสานงานองคการบริหาร

สวนนครราชสีมา

2. ติดตั้งอุปกรณ Wifi Access Point

สําหรับโรงเรียนและศูนยประสานงาน

องคการบริหารสวนนครราชสีมา
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2. การบันทึกระบบการคลัง 1. กระบวนการของระบบยัง การควบคุมภายในโดยฝาย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนิน ควบคุมระบบการบันทึกขอมูล ฝายเทคโนโลยี พยายามบันทึกขอมูล ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(e-LASS) และบันทึกระบบการ ไมครอบคลุมทุกกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได การบันทึกขอมูลตามระบบกรม ที่ตองใชในการบันทึกใหครบถวน ใหเปนปจจุบันและทันการณตอการ กองแผนและงบประมาณ

บริหารจัดการ ในการบันทึก การเพิ่มเตมิ และ ดําเนินการบันทึกขอมูลตาม การปกครองทองถิ่นผานระบบ และ ตรวจสอบอยูสม่ําเสมอเรื่อง ประเมินผลของกรมฯ พรอมนั้นได

วัตถุประสงค การตัดออกรวมถึงการรวบรวม ระบบกรมสงเสริมการปก อินเตอรเน็ต และไดรบัขอชี้แจง ขอมูลที่บันทึกวาถูกตองและครบ พยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ

1. เพื่อการวางแผนการใชจาย ขอมูลสรุปผล    ครองทองถิ่นผานระบบอิน การดําเนินการบันทึกขอมูลผาน ถวนหรือไม โดยเจาหนาที่ระบบ บันทึกขอมูลเชน ระบบคอมพิวเตอร

งบประมาณ (e-LASS) 2. ควรมีการตรวจสอบประเมิน เตอรเน็ต คือไดดาํเนิน ระบบ ครบถวนหรือไมครบถวน คอมพิวเตอร ในฝายเทคโนโลยี ที่ตองใชในการบันทึกขอมูลอาจ

2. อยูในการควบคุมดูแลและบันทึก ผลระบบตลอดระยะเวลาการ การบันทึกขอมูลขององคการ ถูกตอง หรือ ไม ถูกตอง ที่เปนผูบันทึกขอมูล เกิดการขัดของไมสามารถบันทึก

ขอมูล  โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร ใชงานทุกๆ เดือน บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขอมูลไดเราไดติดตอ กรมสงเสริมฯ 

ชํานาญการ ตามรูปแบบระบบการบันทึก ทุกครั้งท่ีดําเนินการบันทึกขอมูล

ขอมูลท่ีกรมกําหนดให ไมสําเร็จ เราไดรับการสื่อสารที่ดี

และกรมฯ พรอมแกไขปญหาให

ทุกครั้ง ที่ไดติดตอไป อยางดีเยี่ยม
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3. การบริหารจัดการโครงการศูนย ระยะทางศนูยดาราศาสตร การควบคุมภายในโดยฝาย 1. บุคลากรที่ปฏิบัตริาชการ ณ 1. การบริหารจัดการยังไมเปน 1.บุคลากรที่ปฏิบัตริาชการ ณ ศูนย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ อยูไกลหางจากองคการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผน ศูนยดาราศาสตรฯ ไดสรุปรายงาน ปจจุบัน เหตุผลเนื่องดวยใน ดาราศาสตรฯ ใหความสําคัญในการ กองแผนและงบประมาณ

7 รอบพระชนมพรรษา สวนจังหวัดนครราชสีมา มากควร และงบประมาณ โดยได ผลการดาํเนินงานรายงานตอผูบังคับ บริบทของศูนยดาราศาสตรฯ ปฏิบัติหนาที่ จัดลาํดับความสําคัญ

ใชระบบการควบคุมภายในใน แตงตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติ บัญชาทุกเดือน  มีพื้นที่ที่กวางขวางมาก ในการ ของการบริหารจัดการศูนยฯ ใหทุก

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ราชการ ณ ศูนยดาราศาสตรฯ 2. การติดตามประเมินผลใชเครื่อง บริหารจัดการในระยะเวลา อยางเขาระบบ พรอมแกไขปรับปรุง 

ทุกคนโดยใชการสงงานในทุก มือคือแบบสอบถามวัดระดับความ ตอเดือนไมมีที่ส้ินสุด เชน อุปกรณ ในปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นเปน

สัปดาห ผานหัวหนาศูนยดารา พึงพอใจผูใชบริการ ศูนยวิทยาศาสตร 14 โซน ที่เกิด ปจจุบัน อยางเรงดวน มากที่สุด 

ศาสตร ฯ ทุกครั้ง การเสยีหาย เมื่อมีการแจงซอม 2. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไมสามารถเปนปจจุบันได กองแผนและงบประมาณ ดําเนิน

(ซอมแซมอุปกรณไมทันผูใชบริการ)       การตามคํารองขอปญหาเสนอ

2. ไมมีการบริหารจัดการงบ ผูบังคับบัญชา ดังกลาวมาแลว 

ประมาณที่คลองและเกิด ขอ 1 นั้นใหเปนปจจุบัน เรงดวน

เสถียรภาพ มากที่สุด
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4. การประเมินความเสี่ยงของการ ระบบการจัดซื้อจัดจางมี ควบคุมระยะเวลาในการ ประเมินผลการควบคุมจากผล ความเส่ียงที่มีอยู เปนเรื่องระยะ ปรับปรุงในสวนของระบบเครือขาย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดซื้อจัดจางตามระบบ E-GP และ กระบวนการมากทําใหเกิด บันทึกขอมูล นอกเวลา สัมฤทธิ์ที่ไดรับการบันทึกขอมูล เวลาที่กําหนดการบันทึกขอมูล ที่แสดงผลถึงการลมเหลวในการ กองแผนและงบประมาณ

 การบันทึกระบบบัญชีของอปท. ความผิดพลาดจากการบันทึกขอมูล ราชการอยูในระดับปรับปรุง และนําเสนอเพื่อบริหารงานระบบ และนําเสนอเพื่อบริหารงาน ปฏิบัติงานทั้งระบบ ขอเสนอควร

ดวยระบบ e-LAAS งบประมาณเปนผลสําเร็จ ระบบงบประมาณ ยังไมสามารถ ปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ 

วัตถุประสงค กําหนด ระยะเวลาแลวเสร็จได (Server) ในระดับกรมฯ ใหมีความ

โดยการใชระบบติดตาม และพรอม เสถียรภาพมากกวาที่เปนอยูใน

แกไขปญหา ดวยการรอระบบจาก ปจจุบัน

Server สวนกลางของกรมฯ โดยใช

เวลาในระยะเวลานอกราชการในการ

เขาใชระบบการบันทึกขอมูล



การควบคุมภายในท่ีมีอยู
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

5. โครงการซอมแซมบํารุงรักษา 1. กระบวนการซอมแซม 1. ควบคุมการจัดหาพัสดุ ประเมินผลการควบคุมจาก ความเส่ียงที่มีอยู เปนเรื่อง เจาหนาที่พัสดุ ตองทําความเขาใจ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกบัอาคารประกอบและ บํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ ใหอยูใน พรบ.การจัดซื้อ ผลสัมฤทธิ์ที่ไดรบัการซอมแซม ระยะเวลา ขั้นตอน พรบ.การจัด ขั้นตอน พรบ.การจัดซื้อจัดจางและ กองแผนและงบประมาณ

สิ่งกอสรางอื่นๆ บริเวณศนูย ของศนูยดาราศาสตร ไมสามารถ จัดจางและการบริหาร บํารุงรกัษา เพื่อใหการซอมหรือ ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ การบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560

ดาราศาสตรฯ ซอมแซมไดทันทีหลังจากมีการ พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สราง ที่ไดรบัการแกไขปรับปรุง ภาครัฐ พ.ศ.2560 เจาหนาที่ ใหชัดเจน รวมถึง การเบิกวัสดุ 

ตรวจสอบแจงซอมแลว ทําให 2. ขอความเห็นชอบอนุมัติ สรางความคุมคาตอการใชทรัพยากร พัสดุตองรอบคอบและชัดเจน ครภุัณฑ ที่สามารถเบิกใชไดตาม

อุปกรณครุภัณฑตางๆ มีการ งบประมาณเปนอํานาจผู ของทางราชการไดประโยชนสูงสุด กับการกําหนดระยะเวลาในการ ระเบียบกรมบัญชีกลางกําหนด 

ชํารุดเสียหายคงท่ี บริหารสูงสุด จัดซ้ือจัดจาง แตละครั้ง อยางเครงครัด



หนวยตรวจสอบภายใน  ๑. กองตางๆ ไมใหความสําคัญ   ประสานงานถึงสวนงานตางๆ  - เนื่องจากเปนหนวยงานขนาดใหญ  ๑. องคกรมีขนาดใหญ ทําใหการ  ๑. ทําความเขาใจ และชี้แจงระเบียบ       งานมาตรฐานการควบคุม

๑.กิจกรรมการจัดทํารายงาน คตง.ขอ ๖  กับงานควบคุมภายในเทาที่ควร  ของอบจ. รวมถึงสถานศกึษา การประสานงานใหจัดสงรายงานภาย  วางมาตรฐานมีความหลากหลาย   คตง. ใหเห็นถึงความสาํคัญของระบบ ภายใน

  งานวางระบบควบคุมภายในของ  ๒. กองฯและสถานศกึษาจัดสง ทั้ง ๕๘ แหง ใหสงภายใน กําหนดเปนเรื่องที่ยากพอสมควร ตอง  และยากตอการประเมินใหครอบ  ระบบควบคุมภายใน      หนวยตรวจสอบภายใน

 หนวยงาน  รายงานการติดตามประเมินผล กําหนด มีการจัดสงหนังสือเรงรัดใหดําเนินการ  คลุม  ๒. จัดระบบการสอบทาน ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค  การควบคุมภายในลาชา ทําให จัดสงรายงานฯทั้งทางหนังสือและ  ๒. กองฯและสถานศกึษาจัดสง   ติดตามประเมินผล ใหครอบคลุม

   - เพื่อใหการดําเนินการดาน การประเมินในระดับองคกรลาชา ประสานทางโทรศพัท, e-file  รายงานการติดตามประเมินผล  ทุกกิจกรรม

 มาตรฐานการควบคุมภายในของ  ไมทันตามกําหนดเวลา  การควบคุมภายในลาชา ทําให   ๓. กําหนดแผนงานใหชัดเจน เพื่อ

 หนวยงานเปนไปตามระเบียบฯ  ๓. องคกรมีขนาดใหญ ทําใหการ การประเมินในระดับองคกรลาชา  ดําเนินการประเมินระดับองคกร

 ที่กําหนด และเกิดประสิทธิภาพ  วางมาตรฐานมีความหลากหลาย  ไมทันตามกําหนดเวลา ไดทัน กําหนดเวลา

 และประสิทธิผล  และยากตอการประเมินใหครอบ    ๔. จัดอบรมเก่ียวกับการจัดวางระบบ

 คลุมทุกกิจกรรมหรือโครงการ  ควบคุมภายในและการตดิตามประเมิน

ผลการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเส่ียง

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

การควบคุมที่มีอยู ความเสี่ยงที่ยังมีอยู  หนวยงานที่รับผิดชอบ
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน

แบบ  ปค.๕ 

      หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร



๒. กิจกรรมการตรวจสอบการ  - ไมสามารถตรวจสอบไดครบทุก  - จัดทําแผนออกตรวจนิเทศการ  - จากการออกนิเทศงานทางการเงิน  ๑. กิจกรรมที่ดําเนินการตรวจสอบ ๑. กําหนดแผนและวิธีการตรวจสอบ  งานตรวจสอบผลการดําเนินงาน

 ดําเนินงาน  กิจกรรมหรือโครงการ การปฏิบัติงานของสถารศึกษา บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด  มีจํานวนมากทําใหไมสามารถตรวจ ใหชัดเจน      หนวยตรวจสอบภายใน

 งานวางแผน การปฎิบัติการตรวจ  - มีสวนงานที่ตองดําเนินการตรวจ ในสังกัดองคการบริหารสวน  พบวาสถานศึกษาบางแหง ยังขาดความ  สอบไดครอบคลุมทุกภารกิจ และ ๒. สงบุคลากรเขาอบรมใหมีทักษะ

สอบ และรายงานผลการตรวจสอบ สอบ ๙ สวนงาน และสถานศึกษา จังหวัดนครราชสมีา เปน  เขาใจในเรื่องการเบิกจาย รวมทั้งการ  กิจกรรม  เฉพาะดาน

 วัตถุประสงค ๕๘ แหง ซึ่งดําเนินการตรวจสอบได ประจําทุกป ดําเนินการทางดานพัสด ุการบันทึก ๒. ระยะเวลาในการปฎิบัติงานมีจํากัด ๓. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารให

   เพื่อใหการดําเนินการดานการ ไมครบทุกแหง อาจเกิดการปฏิบัติ บัญชีตางๆ  ๓. สถานศึกษาในสังกัดยังขาดความ  ทันเหตุการณและรวดเร็ว

 ตรวจสอบของหนวยงานเปนไป งานที่ผิดพลาดได  เขาใจในเรื่องการเบิกจายเงิน การ ๔. จัดอบรมเกี่ยวกับการเบิกจายเงนิ

 ดวยความเรียบรอย ทั่วถึงและปฎิบัติ  เบิกจายวัสดุ การจัด-ซื้อจัดจาง รวม  เงินของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

 ถูกตองตามระเบียบ  ทั้งการบันทึกบัญชีของสถานศึกษา

 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

การควบคุมที่มีอยู

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน



กิจกรรมการบริหารและติดตามผล  - ผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลไม  ๑. แจงผูเกี่ยวของสงเอกสาร  - ในการจัดสงเอกสารหลักฐานในการ  ๑. ผูตอบแบบสอบถามไมใหความ  ๑.ชี้แจงทําความเขาใจในรูปแบบ  งานบริหารและติดตามผลการ

 การดําเนนิงาน ตามความเปนจริง หลักฐาน  ตอบขอทักทวงของสํานักงานตรวจเงิน รวมมือเทาที่ควร  รายงานและวิธีการติดตามประ  ดําเนินงาน

 งานธุรการ งานพัสดุ การเงิน  - การสงเอกสารเพ่ือรวบรวมตอบ  - ประสานงานเรงรัดใหดําเนิน แผนดินยังมีความลาชาอยูในบาง  ๒. ระบบการสอบทานและติดตาม  เมินผลใหผูเกี่ยวของทราบ      หนวยตรวจสอบภายใน

 งานงบประมาณ  ระเบียบกฎหมาย ขอทักทวงลาชาไมทันตามกําหนด การตามกําหนด กิจกรรม ประเมินผลทําไดไมครอบคลุมทุก  ๒. จัดระบบสอบทานและติด

 งานสถิตขิอมูล และสรปุผลการ เวลาเนื่องจากผูถูกกลาวหา  กิจกรรม  ตามประมินผลใหครบทุกขั้น

 ดําเนินงาน งานจัดทําหนังสือตอบขอ สงเอกสารลาชา  ๓. การจัดสงเอกสารหลักฐานของ  ตอน

ทักทวงของสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ ผูมีสวนเกี่ยวของยังลาชา หา ๓. การสงหนังสือใหผูถูกกลาวหาหรือ

 วัตถุประสงค เอกสารไมครบ ผูเก่ียวของใหระบุวันเวลาการจัดสงท่ี

 เพื่อใหการปฎิบัติงานดานธุรการ  ชัดเจน 

 การเงินพัสด ุ สถิติขอมูล และงาน

 สรุปผลการดําเนินงานของหนวยฯ  

 การจัดทําหนังสือตอบขอทักทวง ของ

 สตง.เปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว

 ทันเวลา

      หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันท่ี   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

การควบคุมที่มีอยู ความเสี่ยงที่ยังมีอยู  หนวยงานที่รับผิดชอบ
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยง



สถานศึกษาในสังกัด อบจ.นม   

 ๑. กิจกรรมการพฒันาสื่อและ ๑. สื่อและนวัตกรรมทางการศกึษา สงบุคลากรเขารับการอบรม  - ครยูังไมสามารถใชสื่อที่มีประสิทธิ  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ๑.  สํารวจความตองการของครูใน  ฝายบริหารงานวิชาการ

นวัตกรรมทางการศกึษา ที่เกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีมีนอยและ การผลิตสื่อการเรยีนการสอน  ภาพในการจัดการเรียนการสอนได ๑. สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  การผลติสื่อการสอน

วัตถุประสงค ไมเพียงพอ  อยางกวางขวาง ที่เก่ียวกับสื่อเทคโนโลยีมีนอย ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารในการ  

 เพื่อใหมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ๒. ครไูมสามารถใชสื่อที่มี  และไมเพียงพอ ผลิตสื่อ 
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      สถานศึกษาในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
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ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

 เพื่อใหมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ๒. ครไูมสามารถใชสื่อที่มี  และไมเพียงพอ ผลิตสื่อ 

 ทางการศกึษาและนําไปใชในการ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน  ๒. ครูไมสามารถใชสื่อที่มีประสิทธิ ๓. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ  

 เรียนการสอน การสอนไดอยางกวางขวาง ภาพในการจัดการเรียนการสอน ติดตามในการผลิตส่ือการสอนของครู  

 ไดอยางกวางขวาง แตละกลุมสาระ  

๒. กิจกรรมงานวัดผลและ  ๑. ครผููสอนสงสมุดประเมินผล  ๑. สอบถามจากผูมาขอใช โปรแกรมการวัดและประเมินผล  ๑. ครผููสอนสงสมุดประเมินผล  ๑. ผูบริหารติดตามและนิเทศการ  ฝายบริหารงานวิชาการ

 ประเมินผล  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บริการเกี่ยวกับงานวัดผลและ  ไมสมบูรณ  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  จัดทํา ปพ. ๕ อยางสม่ําเสมอ

วัตถุประสงค  (ปพ.๕) ไมตรงตามกําหนด  ประเมินผล (ปพ.๕) ไมตรงตามกําหนด  ๒. จัดอบรมการจัดทําปพ.๕ แกครู

 เพื่อการวัดผลและประเมินผลถูกตอง  ๒. โปรแกรมการวัดและประเมิน  ๒. แบบสอบถาม ประเมิน ๒. ครผููสอนทําสมุด ปพ.๕ ไม  ผูสอน

 รวดเร็ว ตามระเบียบการวัดผลและ ผลไมสมบูรณ  จากผูรับ บริการ  ถูกตองและครบสมบูรณ ๓. จัดสงเจาหนาที่เขารวมการอบรม

 ประเมินผลของสถานศึกษาและ  ๓. ผูบริหารติดตามและ  ๓. เจาหนาที่ขาดความรูที่ตรง เรื่องการจัดและประเมินผลและ

 บรรลุตามวัตถุประสงคตามหลัก  ประเมินผลการจัดทํา ปพ.๕  กับงาน  ศึกษาดูงานใน สถานศึกษาอื่น 

 สูตรของสถานศึกษา อยางตอเนื่อง  ๔. โปรแกรมการวัดและประเมิน  ๔. จัดอบรมการใชโปรแกรมการ

๔. แบบรายงานการจัดทํา  ผลไมสมบูรณ  วัดผลและประเมินผลและประสาน

ปพ.๕ งานการแกไขปญหาโปรแกรมกับ

ตนสังกัด
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ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓
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ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

 ๓. กิจกรรม การพัฒนาการเรียน  ๑. นักเรียนไมมีความพรอมใน  ๑. กําหนดเกณฑขั้นต่ําของ จากการติดตามประเมินผล พบวา  ๑. การจัดการเรยีนการสอนไม  ๑. กําหนดเกณฑขั้นต่ําของผล  ฝายบริหารงานวิชาการ

 การสอน ดานตาง ๆในการเขาสอบระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของ  กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ เปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา  สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 วัตถุประสงค  ๒. ผลสัมฤทธิ์การประเมินระดับ นักเรียนแตละหองใหครูผู  สอนยังไมบรรลุวัตถุประสงคของ  ๒. การกํากับติดตามการปฏิบัติ  แตละหองใหครูผูสอนแตละคน

 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในทุก ชาติคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ สอนแตละคนปฏิบัติใหถึง  ของการควบคุมเน่ืองจาก  งานไมทั่วถึงและขาดความตอเนื่อง  ปฏิบัติใหถึงเปาหมายใหได

 กลุมสาระใหเปนไปอยางเปนระบบ มาตรฐาน เปาหมายใหได  ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก  ๓. การปฏิบัติตามกิจกรรมที่ ๒. จัดอบรมใหครูมีความรูความ กลุมสาระใหเปนไปอยางเปนระบบ มาตรฐาน เปาหมายใหได  ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก  ๓. การปฏิบัติตามกิจกรรมที่ ๒. จัดอบรมใหครูมีความรูความ

 และมีประสิทธิภาพ ผูเรยีนไดรับการ  ๒. จัดอบรมใหครูมีความรู  เรียนยังตํ่า  กําหนดยังไมตอเนื่องและสม่ําเสมอ  สามารถในการจัดการเรียนการสอน

 พัฒนาทั้งดานวิชาการ และมีคุณ ความสามารถในการจัดการ  ๒. นักเรียนยังขาดระเบียบ วินัย  ๔. นักเรียนไมมีความพรอมใน อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน

 ลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุง เรียนการสอนอยางมีประสิทธิ  โดดเรียน หนีเรียน  ดานตาง ๆในการเขาสอบระดับ เปนสําคัญ

 หมายของโรงเรียน ชุมชนและหลัก ภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ๓. ครไูมกระตือรือรนในการพัฒนา ชาติ ๓. ใหการนิเทศติดตามประเมินผล

 สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตนเอง ไมทํางานเชิงรกุ ขาดการ  ๕. ผลสัมฤทธิ์การประเมินระดับชาตกิารปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

  ความเอาใจใสตอการพัฒนาการ  คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ทุกคนใหทํางาน อยางมีประสิทธิภาพ

เรยีน การสอนและพัฒนาผูเรยีน  ๔. หาแนวทางแกไขและปรบัปรุง

 อยางจริงจังและตอเนื่อง พฤติกรรมการขาดระเบียบวินัย

ของนักเรยีนและใหมีมาตรการ

และติดตามแกไขพฤติกรรมที่ไม 

พึงประสงคอยางตอเนื่องและจริงจัง
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 ๔. กิจกรรม ๑. นักเรียนไมปฏิบัติตามกฏของ ๑. กําหนดบทลงโทษนักเรียน  ๑. นักเรียนมีปญหาดานการทําผิด ๑. นักเรียนไมปฏิบัติตามกฏของ ๑. ประสานงานระหวางโรงเรียน  ฝายบริหารกิจการนักเรียน

 เสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม โรงเรียน ที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ระเบียบวินัยลดลง โรงเรียน  และผูปกครองในการแกปญหา

 จริยธรรมและแกไขพฤติกรรม ๒. นักเรียนบางกลุมมีปญหาการ โดยเนนการมีสวนรวมของ  ๒. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  ๒. นักเรียนบางกลุมมีปญหา พฤติกรรม

 ที่ไมพึงประสงค ทะเลาะกัน นักเรียน  และคานิยมที่พึงประสงค  การทะเลาะกัน ๒. จัดโครงการเขาคายคุณธรรม 

 วัตถุประสงค ๒. จัดโครงการเขาคายคุณธรรม  ๓. นักเรียนไดมีโอกาสชวยเหลือ  ๓. นักเรียนยังขาดจิตสาธารณะ จริยธรรมนักเรียน วัตถุประสงค ๒. จัดโครงการเขาคายคุณธรรม  ๓. นักเรียนไดมีโอกาสชวยเหลือ  ๓. นักเรียนยังขาดจิตสาธารณะ จริยธรรมนักเรียน

 ๑.  เพื่อเสริมสรางระเบียบวินัยให จริยธรรมนักเรียน  ชุมชน และสังคม  ๔. นักเรียนและผูปกครองบาง ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อ

 แกนักเรียน ๓. ประสานงานระหวาง คนไมใหความรวมมือกับทาง ใหนักเรียน ไดบําเพ็ญประโยชน

 ๒. เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนและผูปกครองใน โรงเรียน ๔. กําหนดบทลงโทษนักเรียนที่มี

และลักษณะอันพึงประสงคใหแก การแกปญหาพฤติกรรม  พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยเนน

 นักเรียน การมีสวนรวมของนักเรียน
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ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

 ๕. กิจกรรม นักเรียนมีพฤติกรรมละเมิดกฎ จัดโครงการเยี่ยมบานนักเรียน มีการรายงานติดตามประเมินผล ๑. ครขูาดความตระหนักและ  ๑. กํากับติดตามการปฏิบัติงานดาน  ฝายบรหิารกิจการนักเรียน

 งานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน  ระเบียบขอบังคบัของโรงเรียน  และพบปะผูปกครองนักเรียน โดยใชแบบสอบถามและการ ใหความสําคัญกับการทํางานตาม  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง

วัตถุประสงค  เพื่อรับทราบปญหาความ สมัภาษณ มาตรฐานการทํางานระบบดแูล  สม่ําเสมอและตอเนื่อง

เพื่อใหคําปรกึษาแนะนําเกี่ยวกับ  เปนอยู และหาทางชวยเหลือ ชวยเหลือนักเรียน  ๒. รายงานผลการติดตามการ

 การปฏิบัตตินใหถูกตองตามระเบียบ ๒. นักเรียนมีพฤติกรรมละเมิดกฎ  ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ การปฏิบัตตินใหถูกตองตามระเบียบ ๒. นักเรียนมีพฤติกรรมละเมิดกฎ  ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ

 ของโรงเรียนและการเขารวม ระเบียบขอบังคับของโรงเรียน  นักเรียนอยางตอเนื่อง 

 กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรยีน และ ๓.สภาพครอบครวัของนักเรยีน  ๓. สรางความตระหนักใหกับครู

 เปนการสรางความสัมพันธอันดี สวนใหญ ยากจน และผูปกครอง  ทุกคนในการปฏิบัติงานตามระบบ

 ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และ ตองออกไปประกอบอาชีพนอกบาน  ดูแลชวยเหลือนักเรยีน

 ชุมชน รวมกันแกปญหาที่จะเกิดขึ้น ทําใหไม มีเวลาดูแลบุตรไดอยาง

 กับนักเรียน ใกลชิด อาจเกิดปญหายาเสพติด 

หรือทองกอนวัยอันควร



การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สถานศึกษาในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

 ๖. กิจกรรม  ๑. ปญหายาเสพติด  ๑. จัดอบรมนักเรียนแกนนํา ๑. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติ   ๑.ยังมีนักเรยีนบางสวนที่เก่ียว ๑. จัดใหมีการนิเทศติดตามอยาง  ฝายบรหิารกิจการนักเรียน

งานปองกันสารเสพติดและ  ๒. พฤติกรรมชูสาว เพื่อชวยปองกันอยางตอเนื่อง  งานใหเปนประจําและตอเนื่อง  ของสุราและบุหรี่ ซึ่งอาจนําไป สมํ่าเสมอ

โรคเอดส  ๒. ครทูกุคนใหความรู  ๒. ดําเนินการประเมินการปฏิบัติ  สูการใชสารเสพติดประเภทอื่นๆ ๒. เพิ่มบุคลากรในการดูแลใหมากขึ้น

วัตถุประสงค  นักเรียนในแนวทางที่เหมาะ  งานเพื่อนํามาพัฒนางาน  ๒.นักเรียนยังมีพฤติกรรมชูสาว ๓. จัดอบรมนักเรียนแกนนําเพื่อชวย  

 ๑. เพื่อปองกันดูแลและสรางภูมิคุม  สมสอดแทรกทั้งในและ  อาจนําไปสูการติดโรคทางเพศ ปองกันอยางตอเนื่อง ๑. เพื่อปองกันดูแลและสรางภูมิคุม  สมสอดแทรกทั้งในและ  อาจนําไปสูการติดโรคทางเพศ ปองกันอยางตอเนื่อง

 กันใหนักเรียนรูเทาทัน หางไกล  นอกหองเรียนตามโอกาส  สัมพันธ ๔. ครทูกุคนใหความรูนักเรียน

จากสารเสพติดและโรคเอดส  ที่เหมาะสม  ๓. ผูปกครองไมมีเวลารวมอบรม ในแนวทางที่เหมาะสมสอดแทรก

 ๒. สภาพบริเวณโรงเรียนและชุมชน  นักเรียนตามแนวทางที่พึงประสงค ทั้งในและนอกหองเรียนตามโอกาส

 ยังมีจุดอับตอการกระทําผิดในรูป  ที่เหมาะสม

 แบบตาง ๆ  



การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สถานศึกษาในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

 ๗. กิจกรรม งานดานการเงินและ  ๑. บุคลากรที่ทําหนาที่ในการ  ๑. ปรับปรุงคาํสั่งแบงงาน  - บุคลากรที่ทําหนาที่ในการจัดทํา ๑. บุคลากรในสถานศกึษาไมได  ๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารใหแก  ฝายบริหารทั่วไป

 พัสดุ  จัดทําบัญชีการเงิน พัสด ุไมได  ใหชัดเจน  บัญชีการเงิน พัสดุ ไมไดมีหนาที่นี้ ปฏิบัติ ตามระเบียบ สงผลใหการ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานนี้  

 วัตถุประสงค  มีหนาที่นี้โดยตรง ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  โดยตรง เปนการมอบหมายครูให ปฏิบัติเกิด ความผดิพลาด ตองทํา  ๒. ปรับปรุงคาํสั่งแบงงานใหชัดเจน  

 - เพื่อใหสถานศกึษาในสังกัดปฏิบัติ   ๒. ขาดบุคลากรที่ทําหนาที่ ใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ชวยปฏิบัติงานประกอบกับครมูี  การแกไขงานเกิดความลาชา  ๓. ขออัตรากําลังเพ่ิมเติม

 งานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ  เกี่ยวกับการเงนิบัญชี พัสดุโดยตรง ดานนี้  ชั่วโมงสอนดวย ทําใหไมมีเวลาใน  ๒. บุคลากรที่ทําหนาที่ในการ  ๔. ลดชั่วโมงการสอนใหกับครทูี่ งานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ  เกี่ยวกับการเงนิบัญชี พัสดุโดยตรง ดานนี้  ชั่วโมงสอนดวย ทําใหไมมีเวลาใน  ๒. บุคลากรที่ทําหนาที่ในการ  ๔. ลดชั่วโมงการสอนใหกับครทูี่

 ไดอยางถูกตองตามระเบียบ  ๓. บุคลากรมีการโยกยายบอย  การศึกษาระเบียบ ทําใหการปฏิบัติ  จัดทําบัญชี การเงนิ พัสดุ ไมได  ปฏิบัติงานทางดานการเงิน บัญชี  

 ทําใหการ ปฏิบัติงานไมตอเนื่อง  ไมถูกตอง  มีหนาที่นี้โดยตรงเปนการ  พัสดุ เพื่อใหการปฏิบัติงานตามที่

 และเปนปจจุบัน  มอบหมายครูใหชวยปฏิบัติงาน  ไดรับมอบหมายมีประสิทธิภาพ

  ประกอบกับครูมีชั่วโมงสอนดวย  

  ทําใหไมมีเวลาในการศกึษา

  ระเบียบ ทําใหการปฏิบัติไมถูกตอง

  ๓. ขาดบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยว

 กับการเงนิบัญชี พัสดุโดยตรง



การประเมินผลการควบคุม

ภายใน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน
 หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบ  ปค.๕ 

      สถานศึกษาในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู

 ๘. กิจกรรม  ๑. โรงเรียนมีการจัดวางระบบ ๑. มีคําสั่งมอบหมายหนาที่  - บุคลากรในโรงเรียนยังไมเขาใจ  ๑. โรงเรียนมีการจัดวางระบบ  ๑. สงเจาหนาที่ไปรับการอบรม  ฝายบริหารทั่วไป

 การจัดวางระบบควบคุมภายใน  ควบคมุภายในของโรงเรียนยัง การงานเปนลายลักษณอักษร  เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน  ควบคมุภายในของโรงเรียนยังไม  สัมมนาเกี่ยวกับการจัดวางระบบ

วัตถุประสงค  ไมเปนระบบ ๒. มีคําสั่งคณะกรรมการวาง  เปนระบบ  ควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดความ  

๑. เพื่อใหโรงเรียนสามารถนําระบบ  ๒. บุคลากรในโรงเรียนยังไมเขา ระบบควบคุมภายในและ  ๒. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของขาดความ  เขาใจและสามารถปฏิบัติไดอยาง

ควบคุมภายในมาปฏิบัติใหเกิดผลดี  ใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมิน  รูความเขาใจเกี่ยวกับงานควบคมุ  ถูกตองควบคุมภายในมาปฏิบัติใหเกิดผลดี  ใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมิน  รูความเขาใจเกี่ยวกับงานควบคมุ  ถูกตอง

ตอทางราชการ ผลการควบคุมภายใน  ภายใน  ๒. ควรจัดใหมีการอบรมใหความรู  

๒. เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ  ๓. บุคลากรในโรงเรียนยังไมเขาใจ  เกี่ยวกับงานระบบควบคุมภายใน  

เกี่ยวกับระบบงานควบคุมภายใน  เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน  ใหแกบุคลากรในโรงเรียน

และนํามาใชไดดีมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ..............................................................................ผูรายงาน



แบบ  ปค.๖ 
 

รายงานผลการสอบทานการการควบคุมภายใน 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้สอบทานการประเมินได้สอบ
ทานการประเมินผลการควบคุมของหน่วยงาน สําหรับปีสิ้นสุด ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีการการสอบ
ทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านการดําเนินท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเก่ียวกับ
การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบอย่างไรก็ตาม
ข้อสังเกตท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ละข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
            จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยงการควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังน้ี 
 

 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑. การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากมีปริมาณงานมาก การเบิก
จ่ายเงินไม่ทันตามกําหนดเวลา การจัดงานโครงการต่าง ๆ มีความกระชั้นชิด ดําเนินการไม่ทันตามกําหนดเวลา 
จําเป็นต้องใช้วิธีอ่ืนในการจัดซ้ือ- จัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีไม่เพียงพอ จําเป็นต้องใช้บุคลากรคนเดียวกันปฏิบัติ ใน
หลายหน้าท่ี มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ให้แจ้งกําหนดการจัด
งานหรือโครงการล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดงาน มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี เพื่อจะได้จัดทํากระบวนการทาง
ด้นพัสดุและการเบิกจ่ายเงินให้ทันกําหนดเวลา 
 ๒. การจัดหาทรัพย์สิน การใช้ การควบคุม การเก็บรักษาทรัพย์สินและการซ่อมบํารุง
ทรัพย์สิน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากในแต่ละปีมีทรัพย์สินที่ต้องจัดหาเป็นจํานวนมาก การจัดหาทรัพย์สินไม่ทัน
ตามกําหนดเวลา การจัดทําทะเบียนคุม กําหนดและลงเลขรหัสพัสดุท่ีทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุง
การควบคุมภายใน โดยการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและพิจารณากําหนดลําดับความสําคัญในการจัดหาและ
ปฏิบัติตามแผน ท่ีทรัพย์สินทุกรายการให้เป็นปัจจุบัน การจัดทําพัสดุประจําปีเพื่อสํารวจความคงอยู่และใช้งานได้
และทรัพย์สินที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพถ้าดําเนินการซ่อมแล้วคุ้มกับงบประมาณที่เสียไปหรือไม่หรือเห็นควรจําหน่าย
หรือขายทอดตลาด 
 ๓. งานสอบข้อเท็จจริง จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากการดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงล่าช้าไม่
เป็นไปตามกําหนดเวลามีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในส่วนที่เก่ียวกับ
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ให้ตรงกับความต้องการ  เร่งรัดติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 
 ๔. งานเก่ียวกับละเมิด จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องละเมิดล่าช้ามี
การปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในส่วนที่เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติ  เร่งรัดติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 
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 กองกิจการสภา 
 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1. การตรวจสอบต้นฉบับเอกสารประชุมสภา จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากการส่งเอกสารที่จะ
นําเข้าท่ีประชุมสภามีข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วน ทําให้ข้อมูลบางครั้งเกิดความผิดพลาด และเจ้าหน้าที่มีระยะเวลา
ในการจัดเตรียมเอกสารน้อย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ทําหนังสือแจ้งกําหนดระยะเวลาท่ีต้องจัดส่ง
เอกสารให้กับส่วนราชการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. การจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย จุดอ่อน/ความเสี่ยง ผู้
เข้าอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ทําให้ไม่เห็นความสําคัญของการโครงการท่ีเข้าอบรม มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในโดยระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้ารับการอบรมให้ชัดเจน วางแผนการดําเนินกิจกรรมให้รอบคอบและชัดเจน 
  กองแผนและงบประมาณ 
 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1. การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในระดับหนึ่งแต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงเกิดจาก การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุง
การควบคุมภายในโดยการจัดทําแผนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและครอบคลุมงบประมาณ  จัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
 2. การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการบริหารงบประมาณ มีการ
ควบคุมการจุดอ่อน/ความเสียง เกิดจาก นโยบายผู้บริหารไม่ชัดเจน ได้รับข้อมูลล่าช้า ประกอบกกับมีการ
ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่องตลอดจน
ผลกระทบทางการเมืองระดับประเทศ ทําให้งบประมาณไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึงให้รอบคอบและชัดเจน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย จัดทําข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ จุดอ่อน/ความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความ
ชํานาญในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต้องจัดทํากระบวนการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  การใช้
จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีวางไว้ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ได้ประสาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมจัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การ
ดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ดําเนินการหรือกิจกรรมให้ตรงกับแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้ 
 2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดหาพัสดุ จุดอ่อน/ความเสี่ยงเกิดจาก กระบวนการและ
ข้ันตอนการจัดหาพัสดุมีหลายข้ันตอนและใช้ระยะเวลานาน และเจ้าหน้าท่ีชาดความชํานาญด้านการจัดทําวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย มีการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดําเนินการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 3. ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากงบประมาณในการ
ดําเนินงานมีจํานวนจํากัด กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายการให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของ อบจ.นครราชสีมาไม่
ชัดเจน การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการสงเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนเพื่อป้องกันการซํ้าซ้อนใช้
ระยะเวลานาน ไม่ทันต่อความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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 4. ด้านงานกองทุนฟ้ืนฟู สมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา จุดอ่อน/ความ
เสี่ยง เกิดจากองค์กรภายนอก ยังไม่มีความเข้าใจในระบบงานของภาครัฐ ทําให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันใน
ข้ันตอนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  เพื่อไม่ให้เกิดการช่วยเหลือซํ้าซ้อนและเพื่อให้เกิดการบูรณา
การในการทํางานร่วมกัน 
  ๕. งานพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน สตรีและคนพิการ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก 
กลุ่มเป้าหมายที่ดําเนินการอยู่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของอบต. เทศบาล พม.จนม. และพัฒนาชุมชนจังหวัด ยังให้ความ
ร่วมมือไม่มาก และประสานงานยาก มีการปรับปรุงการควบคุมโดยการประสานงานท้องถ่ินจังหวัดและท้องถ่ิน
อําเภอในการกํากับ และสั่งการการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 ๖. การให้บริการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จุดอ่อน/ความเสี่ยง ความต้องการกายอุปกรณ์มีเป็นจํานวนมาก บางรายมีแล้วแต่ใช้งานได้
ไม่เหมาะสมกับความพิการของแต่ละคน ขาดผู้ชํานาญการด้านวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมกายอุปกรณ์เนื่องจากเป็น
งานช่างท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีการปรับปรุงการควบคุมโดย ประสานเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลที่
เพิ่มข้ึน เพื่อให้ทราบช่องทางการช่วยเหลือคนพิการ และอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ใน
งานท่ีปฏิบัติให้มากข้ึน 
 ๗. งานส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ จุดอ่อน/ความเสี่ยง จังหวัดนครราชสีมา มี
พื้นท่ีขนาดใหญ่ มีประชากรจํานวนมากและประกอบอาชีพหลากหลาย งบประมาณมีค่อนข้างจํากัด ทําให้ไม่
สามารถช่วยเหลือได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพ มีการปรับปรุงการควบคุมโดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมให้
ครอบคลุมและหลากหลายอาชีพ 
 ๘. งานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯโพธิ์กลางและวัดม่วง 
จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากผู้สูงอายุมาจากครอบครัวท่ีแตกต่างกัน เม่ือมาอาศัยอยู่ร่วมกันทําให้เกิดปัญหาการ
ขัดแย้งกันข้ึนได้ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย การเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินก่อนเข้ารับเข้าอยู่สถาน
สงเคราะห์ฯ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะอุปนิสัย และการอยู่ร่วมกัน 
 สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑. การขออนุญาตนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่จุดอ่อน/ความเสี่ยง โรงมีเรียนทํา
หนังสือขออนุญาตมาอย่างกระชั้นชิดทําให้ไม่มีเวลาตรวจสอบจํานวนครูและนักเรียนบางครั้งไม่ตรงตามรายชื่อที่
ส่งมาและกําหนดการมีข้อผิดพลาดต้องดําเนินการแก้ไข รวมท้ังบางครั้งไม่ได้จัดครูผู้ควบคุมผู้หญิงให้ไป
ควบคุมดูแลนักเรียนหญิง มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยดําเนินการซักซ้อมโรงเรียนเร่ืองการส่งหนังสือขอ
อนุญาตนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีอย่างสมํ่าเสมอ 
  ๒. ด้านการเงินและพัสดุ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงินยัง
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ต้องดําเนินการแก้ไข ทําให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในโดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการเงินและพัสดุ มอบอํานาจดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการเอง 
   ๓. การดําเนินการประเมินผลสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน (Local Competency Tese:LCT)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จุดอ่อน/ความเสี่ยงเกิดจากได้รับหนังสือจากท้องถ่ินจังหวัดล่าช้า 
ทําให้มีระยะเวลากระชั้นชิดในการทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯและได้รับข้อสอบจากจังหวัด ไม่ตรงตามข้อมูล
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โรงเรียน รหัสบัตรประชาชนกับชื่อนักเรียนไม่ตรงกัน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดทําปฏิทินงานเพื่อให้
รู้ห้วงเวลาที่จะดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ คณะกรรมการฯ กํากับ 
 ควบคุมดูแล โดยมีแนวทางการควบคุมการทํางานทุกข้ันตอนในการรับ-ส่งข้อสอบพร้อมดูแลการจัดข้อสอบให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๔. การจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(SAR) จุดอ่อน/
ความเสี่ยง เกิดจากการหลอมรวมไฟล์ข้อมูลในแต่ละระดับเพื่อดําเนินการส่งจังหวัดอาจจะทําให้ระยะเวลากระชั้น
ชิดอาจทําให้ข้อมูลตกหล่นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้
ดําเนินการเป็นไปตามปฏิทินงาน เพื่อให้รู้ห้วงเวลางานท่ีจะดําเนินการ เพื่อรวบรวมส่งข้อมูลให้ทันตามระยะเวลาที่
กําหนด 
 ๕. งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จุดอ่อน/ความ
เสี่ยง ขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การแข่งขันที่ชัดเจน ขาดความชํานาญในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณซ่ึงต้อง
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่ งการท่ีเ ก่ียวข้อง มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย
 ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้ดําเนินการคัดเลือกฯให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดทําปฏิทิน เพื่อให้รู้ห้วง
เวลา ที่จะคัดเลือกฯ ศึกษาและจัดทําแบบประเมินให้ตรงตามแนวทางการคัดเลือกฯ โดยผู้มีความรู้  
 ๖. งานพัฒนาการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ยังคงมีข้อจํากัดเก่ียวกับช่วงเวลาที่พร้อมและเหมาะสมต่อการลง
นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับ
วิทยาลัยการอาชีพต่าง ๆ มีการปรับปรุงควบคุมภายในโดย เร่งประสานการนัดหมายเวลา เพื่อลงนามในข้อตกลง
ความร่วมมือ(MOU) ระหว่างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับวิทยาลัยการอาชีพต่าง ๆ 
กําชับแนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลอย่างเคร่งครัด ๗.  งานแผนและ
งบประมาณการศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศ จุดอ่อน/ความเสี่ยง 
ระบบเครือข่ายมีปัญหาทําให้การส่งเอกสารล่าช้า และบางโรงเรียนเปิดดูเอกสารล่าช้า เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้าน
แผนไม่เพียงพอ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับส่งเอกสารให้หม่ัน
ตรวจสอบดูระบบว่ามีหนังสือเข้ามาหรือไม่ ให้คําแนะนําเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะโดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถในการจัดทําแผนการใช้เทคโนโลยี การจัดทําข้อมูลแผน 
 กองการเจ้าหน้าที่ 
 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑. การเล่ือนอันดับและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดํารงตําแหน่ง ครู คศ.๑ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิด
จากโรงเรียนในสังกัดบางโรงเรียนส่งผลการประเมินความพร้อมฯ ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนด มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในโดยเพิ่มวิธีการเร่งรัดให้โรงเรียนส่งผลการประเมินฯ โดยวิธีการแจ้งเตือนทางหนังสือและทาง
โทรศัพท์ 
 ๒. การให้โอนข้าราชการครู จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก ข้อจํากัดด้านระยะเวลา ด้านบุคลากร
ที่มีไม่เพียงพอ ด้านปริมาณงานท่ีมีมาก ไม่สามารถดําเนินการให้ทันกําหนดเวลา มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
โดยในการพิจารณาให้โอนควรกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนและพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดกับ
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 



   ๕ 
 
 

 ๓. งานวินัย จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก การแสวงหาพยานหลักฐานจากส่วนราชการที่
เก่ียวข้องอาจล่าช้าและเอกสารเกิดการสูญหายผู้ให้ถ้อยคําในการสอบสวน อาจจะไม่ให้ถ้อยคําตามความเป็นจริง 
ทําให้ได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการส่งหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาจัดส่งเอกสารได้
ระบุเวลาการจัดส่งท่ีชัดเจน  
 ๔. งานจัดเก็บข้อมูลโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและจัดเก็บข้อมูลขออนุญาตไป
ต่างประเทศ  จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก การได้รับข้อมูลโครงการอบรมและขออนุญาตไปต่างประเทศไม่
ครบถ้วน และไม่สามารถทราบจํานวนโครงการท้ังหมดได้ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย กําชับเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ ทําเร่ืองส่งหนังสือโดยทันทีหลังจากดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อนําข้อมูลไปจัดทําให้เป็นปัจจุบัน  
 ๕. งานการพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนข้ันเงินเดือน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากอัตรา
เงินเดือนไม่เป็นไปตามความจริงเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย 
ประสานความร่วมมือกับงานบุคคลของโรงเรียน มีการกําหนดปฏิทินในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
 
 สํานักการคลัง 
 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑. การรับ-ส่งหนังสือ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากปริมาณเอกสารมีจํานวนมากและการค้นหา
เอกสารเกิดความล่าช้ายากต่อการคันหา มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยมีการแยกหมวดหมู่เอกสารเป็นเร่ือง
และเก็บเข้าแฟ้มเพื่อสะดวกในการค้นหา มีโปรแกรมการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ๒. การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงาน การตรวจสอบความถูกต้อง จุดอ่อน/ความเสี่ยงเกิดจาก 
การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ต้องข้ึนอยู่กับระบบ ถ้าระบบขัดข้องก็ไม่
สามารถทํางานในระบบได้ ซ่ึงเกิดจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากทําให้การประมวลผลล่าช้ามี
การปรับปรุงการควบคุมภายในโดย จัดหาเคร่ืองมือที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน  ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชี่ยวชาญยิ่งข้ึน 
  ๓. การจัดหาพัสดุ การจัดทําแผน จุดอ่อน/ความเส่ียง เกิดจากมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณบ่อยคร้ัง และการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ดําเนินการตาม
แผนการจัดซ้ือ-จัดจ้างท่ีกําหนดไว้ จัดฝึกอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เข้ารับหารฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ 
 ๔. การบริหารสัญญา จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากเจ้าหน้าที่ด้านงานบริหารสัญญาไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของเจ้าหน้าที่ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย สรรหา
บุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากําลังและส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. งานจัดทําทะเบียนพัสดุกลาง จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก รายการทรัพย์สินมีจําวนมาก 
บุคลากรไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เร่ืองการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์(e-LAAS) มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในโดย จัดฝึกอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เข้ารับการอบรมอย่างสมํ่าเสมอพิจารณากรอบ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 ๖. การขอรับเงิน การตรวจสอบ การอนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ 
 บําเหน็จตกทอด การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากบุคลากรยังไม่เข้าใจ
ระเบียบอย่างละเอียด มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ส่งบุคลาการเข้ารับการอบรมเก่ียวกับงานบําเหน็จ
บํานาญ เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 



   ๖ 
 
 

 สํานักการช่าง  
 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1. กิจกรรมงานวิเคราะห์วิจัยวัสดุ การทดสอบวัสดุ  จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก เครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบขาดการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ  มีการปรับปรุง
การควบคุมภายในโดยตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา จัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
 2. การกําหนดความต้องการอะไหล่และการจัดหาอะไหล่สําหรับเครื่องจักรกล จุดอ่อน/ความ
เสี่ยง เกิดจาก การสั่งอะไหล่บางรายการที่ไม่มีตัวอย่าง เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งชิ้นส่วนและอะไหล่น้ันๆ ทํา
ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และอะไหล่บางยี่ห้อคุณภาพไม่เหมาะกับการใช้งานเท่าท่ีควร เช่นอะไหล่เก่า
เก็บ ทําให้เกิดปัญหา หลังการซ่อมและบํารุงรักษา การจัดส่งอะไหล่ของผู้ค้าไม่ตรงเวลานัด ทําให้งานเสร็จไม่ทัน
ตามเวลาที่กําหนด มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยสํารวจและติดต่อกับผู้ค้าอะไหล่ท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ได้
อะไหล่เหมาะสมกับการ บํารุง ซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องยนต์ 
 3. การกําจัดขยะมูลฝอย จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก ระเบียบปฏิบัติวีการงบประมาณของแต่
ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน อาจเกิดความผิดพลาดในการใช้จ่ายงบประมาณในการกําจัดขยะมูลฝอยการ
ประสานงานและการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างกระทรวงต้องใช้ความรอบคอบเนื่องจากอาจจะใช้ระเบียบ
กฎหมายต่างกัน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายและนโยบายการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างกระทรวงเพื่อให้ทราบว่ามีข้อกฎหมายแตกต่าง
กันอย่างไร 
 4. โครงการอบรมคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ให้แก่ครูและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนรวมทั้งในโรงเรียนยังขาด
ความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนในสังคม มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองค์กรเป็นอย่างดี เพื่อให้งานประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย 
 5. การเบิกจ่ายงบประมาณ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน ทําให้เม่ือใกล้สิ้นปีงบประมาณต้องเร่งดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันกําหนดเวลา 
อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ง่าย มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยประชุมผู้เก่ียวข้อง
เก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อวางแผนและกําหนดปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ      
    
 กองสาธารณสุข 
 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากประชาชนขาด
ความรู้ ความเข้าใจและการป้องกันไข้เลือดออก ทําให้ อัตราการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงข้ึนในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงระบาดหนักในช่วงเปิดฤดูฝน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดกิจกรรมดําเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกย่างเป็นระบบครบวงจร(ก่อนระบาด,ขณะมีการระบาด หลังการ
ระบาดของโรค) 
 ๒. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุกประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ในเร่ืองค่าป่วยการ อสม.  จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจากปฏิทินการทํางานสําหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. 
ข้ันตอนการดําเนินการข้ึนอยู่กลับกรมบัญชีกลางกําหนด อาจเกิดความผิดพลาดและล่าช้าได้ มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทํางานสําหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ของ
กรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเพื่อจะได้วางแผนปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงที 
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 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1. การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและการปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก กองและสถานศึกษาจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลระดับส่วนงานย่อยล่าช้า 
ส่งผลให้การดําเนินการประมวลผลในรูปแบบองค์กรล่าช้าเสร็จไม่ทันกําหนดเวลา ประกอบกอบกับเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ ทําให้การวางมาตรฐานมีความหลากหลายทําให้ยากต่อการประเมินให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม มีการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดอบรมการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและการปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  กําหนดแผนงานให้ชัดเจน เพื่อดําเนินการประเมินระดับองค์กรได้ทันกําหนดเวลา 
 2. การตรวจสอบการดําเนินงาน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก กิจกรรมที่ต้องดําเนินการ
ตรวจสอบมีจํานวนมาก ทําให้บางคร้ังไม่สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกกิจกรรม การออกตรวจ
แนะนําการเบิกจ่าย การจัดทําบัญชี การพัสดุของโรงเรียนในสังกัดจัดทํายังไม่ถูกต้อง มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในโดยกําหนดแผนและวิธีการตรวจสอบให้ชัดเจน จัดอบรมเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินเงินของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3. การบริหารและติดตามผลการดําเนินงาน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก ผู้ตอบแบบสอบถาม
ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรและไม่ตอบตามความเป็นจริง ระบบการสอบทานและติดตามประเมินผลทําได้ไม่
ครอบคลุมทุกกิจกรรม การตอบข้อทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย
จัดระบบสอบทานและติดตามประเมินผลให้ครบทุกข้ันตอน 
 
 สถานศึกษาในสังกัด ๕๘ แห่ง 
 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก สื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับสื่อเทคโนโลยีมีน้อยและไม่เพียงพอ ส่งผลทําให้ครูไม่สามารถใช้สื่อที่มีประสิทะภาพใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ผลิตสื่อ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามในการผลิตสื่อการสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระ 
 2. งานวัดผลและประเมินผล จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก  ครูผู้สอนส่งสมุดประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (ปพ.๕) ไม่ตรงตามกําหนดและไม่ถูกต้องสมบูรณ์ โปรแกรมการวัดผลและประเมินผล
ไม่สมบูรณ์ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดอบรมการใช้โปรแกรมการวัดผลและประเมินผลและ
ประสานงานการแก้ไขปัญหาโปรแกรมกับต้นสังกัด 
 3. การพัฒนาการเรียน การสอน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก การจัดการเรียนการสอนไม่
เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา การกํากับติดตามการปฏิบัติงานไม่ท่ัวถึงและขาดความต่อเนื่อง นักเรียนไม่มีความ
พร้อมในด้านต่างๆ ในการเข้าสอบในระดับชาติ ทําให้ผลสัมฤทธิ์การประเมินระดับชาติคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า
มาตรฐาน มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย กําหนดเกณฑ์ข้ันต่ําของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่
ละห้องให้ครูผู้สอนแต่ละคนปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายให้ได้ 
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 4. การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก นักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มีปัญหาการทะเลาะวิวาท ขาดจิตสาธารณะ 
นักเรียนและผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการแก้ปัญหา  มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในโดย ประสานงานระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการแก้ปัญหาพฤติกรรม 
 5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก ครูขาดความตระหนักและ
ไม่ให้ความสําคัญกับการทํางานตามมาตรฐานการทํางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมละเมิด
กฎระเบียบของโรงเรียน สภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน ผู้ปกครองต้องออกไปประกอบอาชีพ
นอกบ้านทําให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด อาจทําให้เกิดปัญหายาเสพติด หรือท้องก่อนวัยอันควรมีการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยกํากับติดตามการปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
 6. งานป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก ยังมีนักเรียนบางส่วนที่
เก่ียวข้องกับสุราและบุหร่ี ซ่ึงอาจนําไปสู่การใช้สารเสพติดประเภทอ่ืน พฤติกรรมชู้สาว อาจนําไปสู่การติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์ ซ่ึงผู้ปกครองไม่มีเวลาร่วมอบรมนักเรียนตามแนวทางที่พึงประสงค์ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
โดยจัดอบรมนักเรียนแกนนําเพื่อช่วยป้องกันอย่างต่อเนื่อง 
 7. ด้านการเงินและพัสดุ จุดอ่อน/ความเสี่ยง เกิดจาก บุคลากรของสถานศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ต้องทําการแก้ไขทําให้งานเกิดความล่าช้า และไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านนี้
โดยตรง เป็นการมอบหมายครูให้ช่วยปฏิบัติงานซ่ึงครูก็มีภาระชั่วโมงสอน ทําให้ไม่มีเวลาศึกษาระเบียบใหม่ๆ
เท่าที่ควร ทําให้เกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องประกอบกับบุคลากรมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบ่อยทําให้การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยลดชั่วโมงการสอนให้กับครูที่ปฏิบัติงาน ทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพ 
 8. การจัดวางระบบควบคุมภายใน จุดอ่อน/ความเส่ียง เกิดจาก โรงเรียนมีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในยังไม่เป็นระบบ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการควบคุมภายใน มีการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานระบบควบคุมภายในให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน  

 ท้ังนี้ได้แนบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.๔) รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) และรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  
(ปค.๖) มาพร้อมน้ีแล้ว 

 

 
 

ลายมือชื่อ                                             ผู้ตรวจสอบภายใน 
                       (นางนงนุช  กาหลง)  

                                  ตําแหน่ง      หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
                                                     วันที่  ๑๓  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 


