ที่ สร ๐๐๓๔/

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบูรพาราม
ถนนจิตรบำรุง สร 32000
.

มกราคม ๒๕64

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ปค. 1, แบบ ปค. 4, และแบบ ปค. 5

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สุรินทร์ จึงส่งรายงานการควบคุมภายในตามแบบ
ปค. 1, แบบ ปค. 4 และแบบ ปค. 5 จำนวน ๑ ชุด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
(นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
โทร./โทรสาร ๐ ๔4 - 514608

“มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม”

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๖๐๗
ที่ สร ๐๐๓4/
วันที่ 21 มกราคม ๒๕64
เรื่อง การรายงานผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
1. ต้นเรื่อง
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายนของทุกปี นั้น
2. ข้อเท็จจริง
สำหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สุรินทร์ ได้จัดทำ
รายงานควบคุ ม ภายใน ตามเอกสารแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 และแบบ ปค. 5 เสร็จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ดั ง
รายละเอียดที่แนบ
3. ข้อพิจารณา
เห็นควรส่งแบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้จังหวัด
สุรินทร์ ทราบต่อไป
4. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามแบบรายงาน ปค. 1, ปค. 4,
ปค. 5 และหนังสือนำส่งที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวสุภาวดี พ่อค้า)
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

“มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม”

แบบ ปค. 1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกีย่ วข้องกับการดำเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เห็นว่า การควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การ
กำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ลายมือชื่อ

ปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
(นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความ
เสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1 ด้านการบริหารงานการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนต่างๆ
1.2 ด้านศาสนสถาน การขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 ด้านการบริหารงานการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนต่างๆ
กำหนดให้กลุ่มงานแต่ละกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายรวดเร็วและถูกต้อง
ไม่ต้องมีการส่งเงินคืนคลัง
2.2 ด้านศาสนสถาน การขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด กำหนดให้มีการปรับปรุงโดยการให้
มีคำแนะนำแก่ผู้ มาติดต่อขอนุ ญ าตสร้างวัด ตั้งวัด ทำแผ่นพั บขั้นตอนการดำเนินการไว้บริการเพื่อความ
สะดวก พร้อมทั้งจัดสำเนาเอกสารตัวอย่างที่ถูกต้องให้แก่ผู้มาติดต่องาน

แบบ ปค. 4
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการ
ควบคุ ม ภายใน ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสำคั ญ กั บ การมี
ศีล ธรรมจรรยาบรรณ และความซื่อสั ตย์ และมีการ
พิ จ ารณ าดำเนิ น การตามควรแก่ ก รณี ถ้ า พบว่ า
บุ ค ลากรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ไม่ เหมาะสมการยอมรั บ
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบ
ข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจ
พบ ปรั ช ญาและรู ป แบบการทำงานของผู้ บ ริ ห าร
เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรง
ไว้ซึ่งการควบคุ มภายในที่ มีป ระสิ ท ธิผ ล โครงสร้าง
องค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
จำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบาย
และการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง
มีก ารกำหนดวัต ถุป ระสงค์ ร ะดับ องค์ ก รที่
ชัด เจนวัต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ องค์ก รและวัตถุ ป ระสงค์
ระดั บ กิ จ กรรมสองคล้ อ งกั น ในการที่ จ ะทำงานให้
สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ฝ่ ายบริ ห ารมี ก ารระบุ ค วามเสี่ ย งทั้ งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร หน่ ว ยงานมี ก าร
วิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
เหมาะสม นอกจากนี้ กลไกที่ชี้ให้เห็น ถึงความเสี่ยงที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงก็นำมาใช้ในการประเมินได้
เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น
๓. กิจกรรมการควบคุม
มีน โยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ ชัดเจนทำให้
มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบั ติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่
ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานเห็ น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในการ
ปฏิบั ติงาน เพื่อให้ เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี
สภาพแวดล้อมที่ดี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่มี
ทั ศ นคติ ที่ ดี ยึ ด มั่ น ในหลั ก ศี ล ธรรมอั น ดี ท ำให้ ก าร
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ในส่วนงาน
ย่ อ ยบางหน่ ว ยส่ ว นน้ อ ยที่ มี ก ารมอบหมายหน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ บุ ค ลากรไม่ ต รงกั บ ความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุ ค ลากร จึ ง
จำเป็นต้องมีการจัดระบบควบคุมภายใน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มีการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งตามวิ ธี ที่ ก ำหนดตามเอกสาร
คำแนะนำ การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ใน
เชิงปฏิ บั ติ และใช้แบบประเมิ นองค์ ป ระกอบตามที่
กระทรวงการคลั งกำหนด อย่างไรก็ตามในการระบุ
และประเมิ น ความเสี่ ย งกระทำโดยผู้ บ ริ ห าร และ
เจ้าหน้าทีท่ ุกคน

สำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี
กิ จ กรรมการควบคุ ม ความเสี่ ย งเพี ย งพอและมี
ประสิทธิผลกิจกรรมย่อย บางกรณีมีการควบคุมอย่าง
ใกล้ ชิ ด เนื่ อ งจากภ ารกิ จ มาก แต่ ก็ จั ด ให้ มี ก าร
ตรวจสอบกิจกรรมซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนข้าราชการ
กับข้าราชการ และข้าราชการกับคณะสงฆ์

-2องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิ บั ติ งานการรายงานทางการเงิน และปฏิ บั ติตาม สมบูรณ์เหมาะสม
นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม
ดำเนินกิจกรรมขององค์กรรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ
ที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยัง ผู้บริห าร
และผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ความมั่นใจว่ามีการ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๕. การติดตามประเมินผล
การติด ตามประเมิน ผลการควบคุ มภายในของ
องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมิ น คุณ ภาพการปฏิ บั ติ งานโดยกำหนดวิธี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุ รินทร์ ถือปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานเพื่ อติดตามการปฏิบั ติตามระบบควบคุม ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
ภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมและผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลแบบ
รายครั้งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนข้อบกพร่อง
ควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจข้อตรวจสอบ
จากการตรวจสอบและการสอบทานได้ รั บ การ
พิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไข
ข้อบกพร่อง
สรุปผลการประเมินโดยรวม
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มีโครงสร้างควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด มีการควบคุม
ทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดทีค่ วรปรับปรุง ดังนี้
๑. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุม
ทีจ่ ำเป็นให้มีความคุ้มค่า และเพียงพอ
๒. มีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี และ
สั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิด รวมทั้งมีการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัดด้วย
ลายมือชื่อ

ปราณสุวีร์ อาวอร่าสมรัศมิ์
(นายปราณสุวีร์ อาวอร่าสมรัศมิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
วันผ้ผ

