แบบ ค.1
ชื่อหน'วยงาน องค.การบริหารส'วนตำบลบางขันหมาก
รายงานความคืบหน:าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง.ว'าด:วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข:อ 5
งวด ปGงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
-------------------------------------------------------ข:อมูลทั่วไป

องค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เปCนส1วนราชการส1วนทFองถิ่น สังกัดกรมส1งเสริมการปกครองทFองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายกองค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก เปCนผูFบริหารสูงสุด มีภารกิจ อำนาจหนFาที่ภายใตFระเบียบ กฎหมาย ขFอบังคับและมติ ครม.ที่
เกี่ยวขFอง โดยมี นางณั ฐกานต* เขื่อนจันทึก นายกองค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก เปCนผูFบริหารสูงสุด องค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก ไดFกำหนด
วิสัยทัศน*ดังนี้

“บางขันหมากน'าอยู' ศิลปวัฒนธรรมเชิดชู ประชาชนมีความรู: ควบคูค' ุณภาพชีวิตที่ดี”

ที่ตั้ง
องค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก ตั้งอยู1ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อยู1ห1างจากอำเมืองลพบุรี 9 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ประมาณ 16.17 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 10,106 ไร1 มี 12 หมู1บFาน พื้นที่ส1วนใหญ1เปCนที่ราบลุ1มแม1น้ำ มีแม1น้ำลพบุรีไหลผ1าน
ประชากร ทั้งสิ้น 8,560 คน แบ1งออกเปCน ชาย 4,124 คน และหญิง 4,436 คน
รายได: ( ปbงบประมาณ 2561 )
รายไดFที่จัดเก็บเอง
3,639,000
บาท
รายไดFที่รฐั บาลจัดเก็บแลFวจัดสรรใหF 18,861,000
บาท
รายไดFที่รัฐบาลอุดหนุนใหF
24,759,600
บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น
47,259,600
บาท
รายจ'าย
ดFานบริหารงานทั่วไป
12,995,860
บาท
ดFานบริการชุมชนและสังคม
16,910,850
บาท
ดFานเศรษฐกิจ
3,590,780
บาท
ดFานการดำเนินการอื่น ( แผนงานงบกลาง )
13,762,110
บาท
รวมรายจ1าย
47,259,600
บาท
โครงสรFางขององค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก แบ1งออกเปCน
ฝgายการเมือง มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 27 คน ดังนี้
- นายกองค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก จำนวน 1 คน
- รองนายกองค*การบริหารส1วนตำบล
จำนวน 2 คน
- เลขานุการนายกองค*การบริหารส1วนตำบล
จำนวน 1 คน
- สมาชิกสภาองค*การบริหารส1วนตำบล
จำนวน 24 คน
ขFาราชการประจำ แบ1งออกเปCน 1 สำนัก 2 ส1วน มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น คน ดังต1อไปนี้
- สำนักปลัด
มีบุคลากร 17 จำนวน
- ส1วนการคลัง มีบุคลากร 10 จำนวน
- ส1วนโยธา
มีบุคลากร 17 จำนวน
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สรุปภารกิจและวัตถุประสงค*การดำเนินการที่สำคัญในระดับองค*กร
ภารกิจ องค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก มีภารกิจตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลแลองค*การบริหารส1วนตำบล พ.ศ.
2547 มาตรา 66 และมาตรา 67 โดยสรุป คือ องค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก มีหนFาที่ตFองทำในเขตองค*การบริหารส1วนตำบลบาง
ขันหมาก มีอำนาจหนFาที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในดFานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไดFแก1
1. จัดใหFมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ปkองกันและระงับโรคติดต1อ
4. ปkองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส1งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาตรา 68 “ภายใตFบังคับแห1งกฎหมาย องค*การบริหารส1วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค*การบริหารส1วนตำบล”
โดยสรุป คือ
1. ใหFมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. ใหFมีและบำรุงการไฟฟkาหรือแสงสว1างโดยวิธีอื่น
3. ใหFมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4. ใหFมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ1อนหย1อนใจและสวนสาธารณะ
5. ใหFมีและส1งเสริมกลุ1มเกษตรกรและกิจการสหกรณ*
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ1นดินว1าดFวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดใหFผูFกำกับ
ดูแล และหรือ ฝgายบริหารของหน1วยงานเปCนผูFรับผิดชอบในการนำมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ1นดินไปใชFเปCน
แนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหFเปCนไปอย1างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค*ของการควบคุมภายในนั้น ผูFกำกับ
ดูแล ไดFแก1 ปลัดองค*การบริหารส1วนตำบล และฝgายบริหาร ไดFแก1 นายกองค*การบริหารส1วนตำบล และ รองนายกองค*การบริหารส1วนตำบลอีก
2 ท1าน ไดFตระหนักดีถึงความสำคัญของการจัดใหFมีการควบคุมภายในที่ดีในส1วนงานที่ตนรับผิดชอบ โดยแต1ละหน1วยงานดำเนินการระเบียบ
คตง.ฯ ขFอ 5 แลFวจึงขอเสนอรายงานความคืบหนFาตามระเบียบ คตง.ฯ ขFอ 5 ดังนี้
1.สรุปภารกิจและวัตถุประสงค.การดำเนินการที่สำคัญในระดับองค.กร
1.1 ภารกิจ องค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก มีภารกิจมีหนFาที่ความรับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค*การบริหารส1วนตำบล พ.ศ. 2537 แกFไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2547 ดังนี้
มาตรา 66 องค*การบริหารส1วนตำบลมีอำนาจหนFาที่ในการพัฒนาตำบลในดFานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใตFบังคับแห1งกฎหมายองค*การบริหารส1วนตำบลมีหนFาที่ทำในเขตองค*การบริหารส1วนตำบล ดังนี้
(1) จัดใหFมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) การปฏิบัติงานดFานการปkองกันบรรเทากับฝgายพลเรือน และงานปkองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) ปkองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส1งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาตรา 68 ภายใตFบังคับแห1งกฎหมาย องค*การบริหารส1วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค*การบริหารส1วนตำบล โดย
สรุป คือ
(1) ใหFมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ใหFมีและบำรุงการไฟฟkาหรือแสงสว1างโดยวิธีอื่น
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(3) ใหFมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ใหFมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ1อนหย1อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ใหFมีและส1งเสริมกลุ1มเกษตรกรและกิจการสหกรณ*
1.2. วัตถุประสงค. องค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก มีวัตถุประสงค*ในการปฏิบัติงานใหFแกFประชาชน ในเขตพื้นที่
ตำบลบางขันหมาก ดังต1อไปนี้
(1) เพื่อใหFการปฏิบัติงานตามภารกิจเปCนไปอย1างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใชFทรัพยากรอย1างคุFมค1าสมประโยชน*
(2) ลดการทำงานซ้ำซFอน ลดตFนทุน
(3) เพื่อใหFเกิดความน1าเชื่อถือทางรายงานการเงิน การบัญชีและการคลัง
(4) เพือ่ ใหFมีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขFอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขFอง
(5) เพื่อใหFบุคลากรมีการพัฒนาอุทิศตนเวลา ร1วมมือร1วมใจปฏิบัติงาน เพื่อผลประโยชน*ขององค*กรและประโยชน*สุขของ
ประชาชนโดยรวม
2. ข:อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล:อมการควบคุมในระดับองค.กร
อบต.บางขันหมาก ไดFวิเคราะห*สภาพแวดลFอมที่มีผลกระทบต1อการควบคุมโดยประมวลจาก สำนัก / ส1วน ดังนี้
2.1. สำนักปลัด
สำนักปลัด ไดFวิเคราะห*สภาพแวดลFอมภายในที่มีผลกระทบต1อการควบคุม โดยวิเคราะห*จาก ภารกิจงานประจำตามคำสั่ง
แบ1งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต1อการควบคุม ดังนี้
2.1.1 ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ'ง พบว1า
(1) ประชาชนมีส1วนร1วมในการประชาคมนFอย
(2) ประชาชนมีความรูFในการปkองกันโรคติดต1อนFอย
(3) ประชาชนมาร1วมกิจกรรมในการปกปkองเทิดทูนสถาบันนFอย
(4) ประชาชนมีความรูFในการปkองกันและแกFไขปtญหายาเสพติดนFอย
(5) ประชาชนมีความรูFในการปkองกันและบรรเทาสาธารณะภัยนFอย
การประเมินความเสี่ยง ตามขFอ 2.1.1 ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ1งงาน การปฏิบัติงานในภารกิจ
เรื่อง
(1) ประชาชนมีส1วนร1วมในการประชาคมนFอย
(2) ประชาชนมีความรูFในการปkองกันโรคติดต1อนFอย
(3) ประชาชนมาร1วมกิจกรรมในการปกปkองเทิดทูนสถาบันนFอย
(4) ประชาชนมีความรูFในการปkองกันและแกFไขปtญหายาเสพติดนFอย
(5) ประชาชนมีความรูFในการปkองกันและบรรเทาสาธารณะภัยนFอย
2.2 ส'วนการคลัง
วิเคราะห*สภาพแวดลFอมภายในส1วนการคลัง ทั่วไป เช1น บรรยากาศ สถานที่ ของการทำงาน ฯลฯ ซึ่งไดFวิเคราะห*ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในจาก ( 1 ) ภารกิจประจำตามคำสั่งแบ1งงาน ( 2 ) คำสั่งแบ1งงาน ( 3 ) ประสิทธิภาพของบุคลากร และ ( 4 ) จริยธรรม
ของผูFบริหารและจริยธรรมของเจFาหนFาที่ ที่มีผลกระทบต1อการควบคุม ดังนี้
2.2.1 ภารกิจงานประจำ แบ1งภารกิจออกเปCน 5 ฝgาย โดยประเมิน ภารกิจงานประจำ การควบคุมภายในจากงานประจำ
ในแต1ละฝgาย ดังต1อไปนี้
( 1 ) ฝgายการเงิน ตามคำสั่งแบ1งงาน เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู1เดิม และปรับปรุง จุดอ1อนของระบบ
การควบคุมภายใน ในภารกิจแต1ละขFอ พบว1า ในภารกิจงานประจำมีระบบการควบคุมภายในที่มีความ
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เพียงพอไม1พบความเสี่ยง
( 2 ) ฝgายบัญชี เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู1เดิม และปรับปรุง จุดอ1อนของระบบการควบคุมภายใน ใน
ภารกิจแต1ละขFอ พบว1า ในภารกิจงานประจำมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไม1พบความเสี่ยง
( 3 ) ฝgายพัฒนาและจัดเก็บรายไดF เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู1เดิม และปรับปรุง จุดอ1อนของระบบการ
ควบคุมภายใน ในภารกิจแต1ละขFอ พบว1า ในภารกิจงานประจำมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไม1พบความเสี่ยง
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( 4 ) ฝgายทะเบียนทรัพย*สินและพัสดุ เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู1เดิม และปรับปรุง จุดอ1อนของระบบ
การควบคุมภายใน ในภารกิจแต1ละขFอ พบว1า ในภารกิจงานประจำมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไม1พบความเสี่ยง
( 5 ) ฝgายตรวจสอบและอนุมัติฎีกา เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู1เดิม และปรับปรุง จุดอ1อนของระบบ
การควบคุมภายใน ในภารกิจแต1ละขFอ พบว1า ในภารกิจงานประจำมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไม1พบความเสี่ยง
2.3 ส'วนโยธา
วิเคราะห*ความเสี่ยง จากสภาพแวดลFอมภายในตามภารกิจงานประจำจากประสิทธิภาพบุคลากรรวมทั้งจริยธรรมบุคลากร
และสภาพแวดลFอมภายนอก จากสถานที่ตั้ง ระเบียบกฎหมายใหม1ที่เปCนปtญหาอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ และสาธารณภัยต1างๆ ปรากฏว1า
ไม1พบจุดอ1อนที่เปCนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
3. ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมควบคุม
3.1 สำนักปลัด
วิเคราะห* ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ โดยประเมินจาก สภาพแวดลFอมภายใน ภารกิจงานประจำและสภาพแวดลFอม
ภายนอก คFนพบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ดังต1อไปนี้
3.1.1 กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
(1) ประชาชนมีส1วนร1วมในการประชาคมนFอย
(2) ประชาชนมีความรูFในการปkองกันโรคติดต1อนFอย
(3) ประชาชนมาร1วมกิจกรรมในการปกปkองเทิดทูนสถาบันนFอย
(4) ประชาชนมีความรูFในการปkองกันและแกFไขปtญหายาเสพติดนFอย
(5) ประชาชนมีความรูFในการปkองกันและบรรเทาสาธารณะภัยนFอย
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ประเมินจาก ภารกิจประจำ สภาพแวดลFอมภายใน และสภาพแวดลFอมภายนอก ที่มีผลกระทบ
ทำใหFไม1สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดFบรรลุวัตถุประสงค*ของการควบคุมภายใน แลFวนำความเสี่ยที่พบมาบริหารความเสี่ยง โดยกำหนด
กิจกรรมควบคุมเพื่อใหFการปฏิบัติหนFาที่ตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค* ดังต1อไปนี้
- ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ประเมินจาก ภารกิจงานประจำ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไม1พบจุดอ1อน ไม1
พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
- ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ การประเมินจาก สภาพแวดลFอมภายใน และสภาพแวดลFอมภายนอก ดังกล1าวขFางตFน มีความ
เสี่ยง มีจุดอ1อน เปCนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 1 กิจกรรม ดังนี้
( 1 ) กิจกรรมดFานการจัดเก็บค1าขยะ และค1าใชFน้ำประปา
3.2 ส'วนการคลัง
การประเมินความเสี่ยง คFนพบ ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งตFองกำหนดแผนการปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง โดย
กำหนดกิจกรรมควบคุม ดังนี้

28
3.2.1 กิจกรรมควบคุมดFานการจัดเก็บค1าขยะ และค1าใชFน้ำประปา
( 1 ) กรณีประชาชนไม1ใหFความร1วมมือในการจัดเก็บค1าขยะ และค1าใชFน้ำประปา
( 1.1 ) ประชาสัมพันธ*ใหFประชาชนรับทราบถึงความสำคัญในการจัดเก็บรายไดFในส1วนของค1าขยะค1าใชFน้ำประปา
3.3 ส'วนโยธา
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ จุดอ1อนที่เปCนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เปCนกิจกรรม
1.ดFานการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค
2.การลดปtญหาภาวะโลกรFอน
กิจกรรมควบคุม
ชี้แจงใหFผูFนำชุมชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใชFระบบสาธารณูปโภค ช1วยกันสอดส1องและดูแลรักษา มีการตรวจสอบ
โดยเจFาหนFาที่อย1างสม่ำเสมอ
4.สารสนเทศและการติดต'อสื่อสาร
4.1 สำนักปลัด
(1) การจัดทำประชาคมเพื่อใหFประชาชนมีส1วนร1วมในการพัฒนาทFองถิ่น
(2) การปkองกันและช1วยเหลือประชาชนจากโรคติดต1อ
(3) การปกปkองเทิดทูนสถาบัน
(4) การปkองกันและแกFไขปtญหายาเสพติด
(5) การปkองกันและบรรเทาสาธารณะ
4.2 ส'วนการคลัง
นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช1วยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ
- นำระบบ Internet มาช1วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อเปCนช1องทางใหFประชาชนแสดงความคิดเห็นเรื่องการ
จัดเก็บค1าขยะ และค1าใชFน้ำประปา
- การประสานงานภายในและภายนอกของส1วนการคลัง
-การติดต1อประสานงาน ภายใน อบต.บางขันหมาก ประสาน สำนักปลัด อบต.บางขันหมากประชาสัมพันธ*ใหFประชาชน
รับทราบถึงความสำคัญในการจัดเก็บรายไดFในส1วนของค1าขยะค1าใชFน้ำประปา
4.3 ส'วนโยธา
- ใหFประชาชนแจFงขFอมูลข1าวสารไดFทางระบบ Internet
- การประสานงานภายในและภายนอกส1วนโยธา
ชี้แจงใหFผูFนำชุมชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใชFระบบสาธารณูปโภค ช1วยกันสอดส1องและดูแลรักษา มีการตรวจสอบ
โดยเจFาหนFาที่อย1างสม่ำเสมอ และช1วยกันรณรงค*ลดสภาวะโลกรFอน
5. วิธีติดตามและประเมินผล
ใชFแบบสอบทาง เปCนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดใหFคณะทำงานในการติดตามประเมินผลของ
สำนักปลัด ส1วนการคลัง ส1วนโยธา ติดตามประเมินผลอย1างต1อเนื่องแลFวรายงานผลดำเนินการต1อหัวหนFาส1วนการคลังเพื่อหัวหนFาส1วนการคลัง
รายงานในที่ประชุม อบต.รวมทั้งจัดรายงานผลความคืบหนFาการจัดวางระบบควบคุมภายในของส1วนการคลัง เสนอนายก อบต. เมื่อนายก
อบต.ทราบแลFว รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในส1วนการคลังใหF
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
อบต.บางขันหมากเพื่อใหFคณะกรรมการฯดำเนินการตามระเบียบฯต1อไป
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6.ผู:รับผิดชอบประเมินผล
ตามคำสั่งแต1งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในขององค*การบริหารส1วน
ตำบลบางขันหมาก ไดFแก1
นายธนู
เพชรพรม ปลัดองค*การบริหารส1วนตำบล
เปCน หัวหนFา
นายประกิจ
อ1อนแจFง
หัวหนFาสำนักปลัด
เปCน ผูFช1วย
นายพรชัย
ร1วมสมัคร
ผูFอำนวยการกองช1าง
เปCน ผูFช1วย
นางศิริรักษ*
เพ็ชรเจริญ
ผูFอำนวยการกองคลังคลัง
เปCน เลขานุการ
นายเจนณรงค*
ทัดศรี
นักวิเคราะห*นโยบายและแผน เปCน ผูFช1วยเลขานุการ

( นางณัฐกานต* เขื่อนจันทึก)
นายกองค*การบริหารส1วนตำบลบางขันหมาก
วันที่ 30 กันยายน 2561

