แบบ ปค. 4
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สานักปลัดเทศบาล
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
(1.1) กิจกรรมงานสารบรรณ
- ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายใน คื อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจั ดท าหรื อส าหรั บ พิ มพ์ เอกสารทางราชการ,หนังสื อ
ราชการ ยังมีไม่เพียงพอกับจานวนบุคลากรและปริมาณงานที่
รับผิดชอบอยู่
- ความเสี่ ย งที่ เกิด จากสภาพแวดล้ อ มภายนอก คื อ
สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ เช่ น ลม พายุ ฝนตกหนั ก
รวมถึงสัญญาณระบบเทคโนโลยี สาหรับการสืบค้นข้อมูลมี
ปัญหาในการใช้งาน
(1.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
- เป็นความเสี่ยงทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึง่ มา
จากความเชื่ อ และอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ สารมวลชนบางกลุ่ ม ที่
นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความแตกแยก
(1.3) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล
- เป็ น ความเสี่ ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้ อมภายใน คือ
สมาชิกสภาเทศบาลบางคนไม่เข้าใจขั้นตอนของการประชุม
สภา
(1.4) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล

ผลการประเมิน/สรุป

ผลการประเมิน
สานักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 12 งาน คือ
1. งานธุรการ
2. งานบริหารงานทั่วไป
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานการเจ้าหน้าที่
5. งานทะเบียนราษฎร
6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
9. งานจัดทางบประมาณ
10. งานนิติการ
11. งานพัฒนาชุมชน
12. งานสวัสดิการและสังคม
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.
2561 พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้
2. งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- ไม่ มี เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ป ระชาสั ม พั น ธ์ งานด้ า นการ (กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ

- อุปกรณ์สาหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น เครื่อง
ขยายเสียงยังไม่ทั่วถึง
(1.5) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
- พนักงานเทศบาลและลูกจ้างบางส่วนยังไม่เข้าใจใน
ระเบียบเกี่ยวกับการลา

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/สรุป

- พนักงานเทศบาลและลูกจ้างบางคน ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบประกาศเกี่ยวกับการลา เช่น ลาโดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบล่วงหน้าเมื่อไม่มาปฏิบัติหน้าที่
(1.6) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาสานักทะเบียนเทศบาลเพียงหนึ่ง
คน หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ส่งผลให้งาน
ทะเบียนของสานักทะเบียนเทศบาลตาบลเมืองงาย ไม่
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่
(1.7) กิจกรรมการจัดทาประชาคม
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ
ประชาชนจานวนมากยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
นาเสนอปัญหาและความต้องการของตนหรือของชุมชนผ่าน
การประชุมประชาคม ทาให้ผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม
ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน
(1.8) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ภัยธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุพัดผ่านทาให้
เกิดลม และเกิดฝนตกหนักทาให้มีน้าไหลหลากเข้ามาสู่พื้นที่
ทางการเกษตร บ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับ
ความเสียหาย ในช่วงฤดูหนาว ประชาชนในเขตพื้นที่ประสบ
ภัยหนาวและบางครอบครัวขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม และ
ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง ขาด
แคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และขาดน้าเพื่อการเกษตร
บางครั้งประสบกับเหตุจากอัคคีภัย ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัย
- การดาเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดภัยเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

จากการติดตามและประเมินผลตามแบบรายงาน
การปฏิบัติงาน พบว่า
1. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีการควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีจุดอ่อน โดย
เทศบาลตาบล เมืองงายได้ดาเนินการ ดังนี้
(1.1) ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้มีความชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติ ให้มี
ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งแผนก่อนเกิดภัย
แผนขณะเกิดภัย แผนฟื้นฟู มีการประสานแผนการใช้
จ่ายเงินให้มีความคล่องตัว ทันเหตุการณ์ในการ
ช่วยเหลือประชาชน
(1.2) ประสานงานกับหน่วยป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอ จังหวัด และหน่วยป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย อปท. ใกล้เคียง รวมทั้งประสานกานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อการแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีเมื่อมี
สาธารณภัยเกิดขึ้นทางหอกระจายข่าวได้อย่างทันที
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
(1.3) ดาเนินการตามมาตรการนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไว้แล้ว
ทัง้ ในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังการ
เกิดภัยอย่างเคร่งครัด
(1.4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1.9) กิจกรรมการอยู่ปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่
ราชการ
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ผู้ที่
ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการในเวลา
กลางคืนและในวันหยุดราชการ บางคนไม่มาปฏิบัติหน้าที่
ตามคาสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
(1.10) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ไม่ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ
มียาเสพติดระบาดอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
เนื่องจากอาเภอเชียงดาวเป็นทางผ่านของการลักลอบขนยา
เสพติด ทาให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทาได้ยาก
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เป็น
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด ยังไม่ได้รับข้อมูลเท่าที่ควร เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้ให้
ข้อมูลข่าวสาร ปัญหายาเสพติดจึงยังไม่หมดไป
(1.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ

ผลการประเมิน/สรุป

2. งานรักษาความสงบเรียบร้อย
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน โดย
เทศบาลตาบลเมืองงายได้ดาเนินการ ดังนี้
(2.1) จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ดังนี้
- กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่าน
เสียงตามสาย ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
www.muangngai.go.th
- โครงการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด
- โครงการ To be number one
- โครงการมัคคุเทศก์น้อย
- โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- โครงการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม
(2.2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านในด้านต่าง ๆ ไม่ศึกษาระเบียบ และไม่เป็น ภาคเอกชน ตลอดจนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นาต่างๆ
ตามขั้นตอนในการปฏิบัตงิ านตามที่ระเบียบ กฎหมายและหนังสือ ในชุมชน
สั่งการที่เกี่ยวข้องกาหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่
ถูกต้อง

(1.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์)
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิตของผู้มี
สิทธิ์รับเงิน หรือได้รับภายหลังจากที่ได้โอนเงินเข้าบัญชีของ
ผู้รับไปแล้ว
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ
กฎมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ตลอดจน
การติดตามข้อมูลผู้สูงอายุก่อนดาเนินการเบิกเงิน ต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
2. การประเมินความเสี่ยง
(2.1) กิจกรรมงานสารบรรณ
ความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ ทาให้งานเกิดความล่าช้าและเสร็จไม่ทันภายในเวลาที่
กาหนดไว้
(2.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดอง
ความเสี่ยง
- ประชาชนบางส่วนยังมีความคิดเกี่ยวกับการแบ่งฝ่าย
ทางการเมือง ทาให้เกิดความแตกแยกทางความคิดในสังคม
(2.3) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล
ความเสี่ยง
- การประชุมสภา สมาชิกสภาเทศบาลบางคนยังไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนในการประชุมสภา
(2.4) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล
ความเสี่ยง
- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าที่
ประชาสัมพันธ์โดยตรง ทาให้งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
เกิดความล่าช้า
(2.5) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและ
พนักงานจ้าง
ความเสี่ยง
- พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางคนไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทาให้งานที่ได้รับ
มอบหมายเกิดความล่าช้า
(2.6) กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร
ความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงานทะเบียนราษฎรบรรจุใหม่
ทาให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานพอสมควร

ผลการประเมิน/สรุป

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(2.7) กิจกรรมการจัดทาประชาคม
ความเสี่ยง
- ประชาชนจานวนมากยังไม่มีความเข้าใจและ
ไม่ตระหนักเห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการผ่านการ
จัดทาเวทีประชาคม ทาให้กลุ่มที่เข้าร่วมการประชุม
ประชาคมส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้นาชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน
ค่อนข้างน้อย
(2.8) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความเสี่ยง
- เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้ง
ขัน้ ตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ทาให้ประชาชนทีป่ ระสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
ล่าช้า
(2.9) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ
ความเสี่ยง
- การละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาสถานที่ราชการ
ไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ล่วงหน้า
(2.10) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความเสี่ยง
- ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
เนื่องจากยังคงมีเยาวชนและบุคคลทั่วไปถูกจับกุมเนื่องจาก
เสพและจาหน่ายในฐานะรายย่อย
(2.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
และกฎหมาย แต่ยังขาดความละเอียดรอบคอบในในการ
นาไปปฏิบัติ

ผลการประเมิน/สรุป

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(2.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์)
ความเสี่ยง
- ไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิตของผู้มีสิทธิ์รับเงิน หรือ
ได้รับภายหลังจากที่ได้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับไปแล้ว
3. กิจกรรมการควบคุม
(3.1) กิจกรรมงานสารบรรณ
กาหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
- ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์สานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กาหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
- จัดกิจกรรมที่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เช่น การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ โดยให้
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดทูนและเป็น
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ
เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์อย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสานึกให้
ประชาชนรู้รักและสามัคคี
(3.3) กิจกรรมการประชุมสภา
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
และสมาชิกสภาเทศบาลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ
การประชุมสภา
- ส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาที่จัดโดย
สถาบันฝึกอบรมหรือจังหวัดจัดฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมสภา
ดาเนินการตรวจสอบเพื่อให้การประชุมสภาเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้

ผลการประเมิน/สรุป

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(3.4) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- มอบหมายให้พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง
ทาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย
ของเทศบาลตาบลเมืองงาย
- ติดประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน
- จัดหางบประมาณในการปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสายของเทศบาลฯ และ
รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง
(3.5) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและ
พนักงานจ้าง
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องระเบียบเกี่ยวกับการลา
ของพนักงานและลูกจ้างให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ได้ทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
- ให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
การลาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างว่าดาเนินการ
เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของการลาหรือไม่
(3.6) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- มอบหมายให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างไป
ปฏิบัติงานทะเบียนที่สานักทะเบียนเทศบาลตาบลเมืองงาย
เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับประชาชนใน
พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
(3.7) กิจกรรมการจัดทาประชาคม
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหา
และความต้องการผ่านเวทีประชาคม เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
ของตนและสร้างชุมชนของตนให้เป็นเมืองน่าอยู่

ผลการประเมิน/สรุป

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
- ประสานความร่วมมือกับกานัน, ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประธานชุมชน ในการประชาสัมพันธ์และจัดการประชุม
ประชาคมในระดับหมู่บ้านและชุมชน
- ดาเนินการประชุมชี้แจงการจัดทาแผนชุมชนให้กับ
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้นาชุมชน, พนักงาน
เทศบาล ในการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ให้มากที่สุด
(3.8) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- กาหนดแผนงานโครงการอบรมทบทวน อปพร./
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เพื่ออนุมัติงบประมาณในการเตรียม
ความพร้อม และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เป็นประจาทุกปี เพื่อให้มีความพร้อม
ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ขึ้น
- จัดส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้ารับการ
อบรมในด้านการป้องกันและช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย
ตามหลักสูตรต่าง ๆ จากหน่วยงานของทางราชการ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(3.9) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ
กาหนดกิจกรรมเข้ามาควบคุมดังนี้
- จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ
สานักงานและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจา
ทุกเดือน
- มีบทกาหนดโทษสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษา
สถานที่ราชการสานักงาน และละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร

ผลการประเมิน/สรุป

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๓.๑๐) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- แต่งตั้งคณะทางานป้องกันและจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ดาเนินการตามมาตรการสังคมป้องปราม และมาตรการทาง
กฎหมาย
- จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น
โครงการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด, โครงการ To be
number one
(3.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- ให้ผู้บังคับบัญชาเน้นย้าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทจริตของเทศบาลตาบลเมืองงาย
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
(3.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์)
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและ
บัตร เพื่อตรวจสอบรายชื่อและจานวนผู้สูงอายุที่เสียชีวิตก่อน
ดาเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นประจาทุกเดือน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
(4.1) กิจกรรมงานสารบรรณ
- ตรวจสอบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสาหรับรายงานข้อมูล
ภายในระยะเวลาที่กาหนดและทันท่วงที
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนสารวจข้อมูล
เพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก

ผลการประเมิน/สรุป

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
- มีการปรับแผนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สานักงานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
(๔.๒) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดอง
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผ่านทาง
เว็บไซต์และเสียงตามสายของเทศบาล
- จัดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม
ปกป้องเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรม
(๔.๓) กิจกรรมการประชุมสภา
- นาระบบอินเตอร์เน็ตและเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลหนังสือสั่งการ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานกิจการสภาให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และประชาชนทั่วไปผ่านทางเสียงตามสาย เอกสาร แผ่นพับ
และทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลเมืองงาย
(๔.๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
- จัดหางบประมาณในการปรับปรุงระบบการกระจาย
เสียงของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง
- ดาเนินการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลให้มี
ความทันสมัย และมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
เทศบาลเป็นไปอย่างเนื่องและเป็นปัจจุบัน

ผลการประเมิน/สรุป

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(4.๕) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและ
พนักงานจ้าง
- จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบเกี่ยวกับ การลา
พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนทราบ
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการลา
ทางเว๊บไซต์ของเทศบาล
- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการลาในการประชุม
ประจาเดือนเป็นประจา
(4.๖) กิจกรรมงานเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้าง
ของเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
(4.๗) กิจกรรมการจัดทาประชาคม
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคม
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างต่อเนื่อง โดย
การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
ผ่านทางเสียงตามสายของเทศบาล หรือหอกระจายข่าวของแต่ละ
ชุมชน และจัดทาโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานและให้แก่ประชาชนในชุมชน
(4.๘) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนเพื่อ
ทราบ
- นาระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดสาธารณภัยและการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือสา
ธารณภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันกับสถานการณ์เมื่อเกิด
สาธารณภัย
(4.๙) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ
- จัดทาคาสั่งปฏิบัติมอบหมายหน้าที่ในรักษาสถานที่
ราชการสานักงานเป็นประจาทุกเดือน
- จัดทาคาสั่งมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
การรักษาสถานที่ราชการ

ผลการประเมิน/สรุป

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๔.๑๐) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงานติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที
- ประสานงานกับทุกส่วนในเทศบาลตาบลเมืองงาย
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
(4.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้บังคับบัญชากาชับให้พนักงานและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงระเบียบ กฎหมาย และใช้ความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และผู้อานวยการกอง,
หัวหน้ากองทุกกอง ต้องกากับดูแลตรวจสอบความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงานเสมอ
(4.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์)
- ประสานงานกับงานทะเบียนราษฎรหรือประสานงาน
กับกานันผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลผู้ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตให้ทราบก่อนการดาเนินการเบิก
จ่ายเงินฯ
5. การติดตามและประเมินผล
ใช้การประชุมเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน,
หัวหน้าสานักปลัดและปลัดเทศบาลตาบลเมืองงาย ผลการ
ประเมินพบว่า
(5.1) กิจรรมงานสารบรรณ
- มีการควบคุมทีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(5.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์
- มีการควบคุมทีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(๕.๓) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

ผลการประเมิน/สรุป

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๕.๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(๕.๕) การตรวจสอบการลาของพนักงานและพนักงานจ้าง
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์
(๕.๖) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
- มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(๕.๗) กิจกรรมการจัดประชาคม
- มีการควบคุมที่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง
(5.8)กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- มีการควบคุมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังคงมีจุดอ่อน คือ
(1) วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัยมีการชารุดเสียหาย และยังไม่
เพียงพอปฏิบัติงาน
(๕.๙) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ
- มีการควบคุมที่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง
(๕.๑๐)กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- มีการควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ในเขตชุมชน
ยังคงปรากฏปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่
(๕.๑๑) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม ยังคงมีจุดอ่อน คือ
ไม่มีพนักงานตาแหน่งนิติกรโดยตรงแก้ไขโดยมีคาสั่ง
มอบหมายงาน แต่บางครั้งอาจทาให้การปฏิบัติงานในส่วน
งานนิติการเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานอยู่บ้าง

ผลการประเมิน/สรุป

แบบ ปค. 4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/สรุป

(5.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์)
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมในระดับหนึ่ง
กองคลัง
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
(๑.๑) กิจกรรมงานธุรการ
ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจาก
- มีลูกจ้างประจาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
สารบรรณโดยตรง
- งานสารบรรณของกองคลังมีพนักงานจ้างเป็น
ผู้ช่วยปฏิบัติงานและมีผู้อานวยการกองคลัง เป็นผู้
ตรวจสอบการปฏิบัติงานอีกระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในงานได้
(๑.๒) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจาก
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการรับเงิน
การนาส่งเงิน และ การจ่ายเงิน
- มีผู้บังคับบัญชาตามสายงานตรวจสอบกิจกรรม
การรับเงิน การนาส่งเงิน อย่างเป็นขั้นตอน
- มีการบันทึกบัญชีที่เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
สาหรับผู้บริหารในการบริหารงานการคลังได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
(๑.๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
จากการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล
ฝอย เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บบางราย
ในแต่ล ะเดือน จานวนหลายครั้ ง จึ งจะได้รับ ช าระเงิน
จากการไม่พบตัวผู้ชาระเงิน

ผลการประเมิน
กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน
ของภารกิจ งานประจ า แบ่ งโครงสร้างการปฏิ บั ติ งาน
ออกเป็น ๕ งาน ประกอบด้วย
๑. งานธุรการ
๒. งานการเงินและบัญชี
๓. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๔. งานแผนที่ภาษี
๕. งานพัสดุและทรัพย์สิน
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.
2561 ผลการประเมินพบว่า
๑. งานธุรการ
ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจาตามคาสั่งแบ่งงาน ไม่พบความเสี่ยง
“กิจรรมงานธุรการ” เนื่องจาก เทศบาลตาบลเมืองงาย
ได้ดาเนินการดังนี้
- มี ค าสั่ ง แบ่ ง งานที่ ชั ด เจน ตามค าสั่ ง เทศบาล
ตาบลเมืองงาย ที่ 90 /๒๕61 ลงวันที่ 15 มีนาคม
2561
- คาสั่งแบ่งงานของกองคลังได้ระบุถึงลักษณะงานที่
ต้องรับผิดชอบค่อนข้างชัดเจนและหน่วยงานมีหนังสือ
ระเบี ย บ เกี่ ย วกั บ บทบาทและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน

แบบ ปค.4
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

(๑.๔) กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก
- มีเจ้ าหน้ าที่ผู้รับ ผิ ดชอบในกิจกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง
- มีผู้บั งคับ บั ญ ชาตามสายงานตรวจสอบกิจกรรม
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นขัน้ ตอน
- มี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ค วบคุ ม พั ส ดุ แ ละทะเบี ย น
ทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
และสามารถใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารในการ
บริหารงานการคลังได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

- วั ตถุป ระสงค์ ของงานธุรการกองคลั ง ปรากฏใน
คาสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
- มี ก ารแจ้ งเวี ย นค าสั่ ง แบ่ งงาน และหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนทราบถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
- ใช้แบบสอบทานการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือ
ในการติ ด ตามประเมิ น ผลการท างานด้ า นการรับ เงิ น
และการเบิกจ่ายเงิน
- กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงิน
การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบันถูกต้อง
ครบถ้วน และมีผู้กากับดูแลควบคุมอย่างต่อเนื่อง
๒. งานการเงินและบัญชี
ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจา พบว่า “กิจกรรมการรับเงินและการ
จ่ าย เงิ น ” มี ก ารค วบ คุ ม ที่ เพี ยงพ อ แ ล้ ว บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยมีการดาเนินการคือ
- มีคาสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน ตามคาสั่งเทศบาล
ตาบลเมืองงาย ที่ 90 /๒๕61 ลงวันที่ 15 มีนาคม
2561
- มีการประชุมกันระหว่างผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่ช่วยเหลือและผู้บังคับบัญชา
- มีการนาปัญหาที่เกิดขึ้นนาเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
- การศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายใหม่
รวมถึงหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
- ใช้แบบสอบทานการควบคุมภายในเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการทางานด้านการ
รับเงิน และการเบิกจ่ายเงิน
- กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
จ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ อย่างเคร่งครัด
- มี ก ารจั ด ท ารายงานทางการเงิ น เป็ น ปั จ จุ บั น
ถูกต้องครบถ้วน และมีผู้กากับดูแลควบคุมอย่างต่อเนื่อง

(๑.๕) กิจกรรมงานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุม
งบประมาณ ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก
- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเงินงบประมาณ
ก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่าย
- ผู้บังคับบัญชาตามสายงานตรวจสอบความถูกต้อง
ของฎีกาที่หน่วยงานผู้เบิกส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติฎีกาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่าย
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๒.๑) กิจกรรมงานธุรการ
- การจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นระเบียบ
หมวดหมู่เท่าที่ควร
(๒.๒) กิจกรรมการเงินและบัญชี
- การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่เป็ นไปตามระบบ
ระเบียบ และเป็นไปตามแผนการที่กาหนดไว้
(2.๓) กิจกรรมงานพัฒนาจัดเก็บรายได้
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระบบ
ระเบียบ และเป็นไปตามแผนการที่กาหนดไว้

แบบ ปค.4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๒.๔) กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- ให้ มี ก ารตรวจสอบโครงการที่ มี ก ารด าเนิ น การ
จัดหาผู้รับจ้าง หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงาย
ให้ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
- ให้มีการ สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
เป็นประจาอย่างต่อเนือง
(๒.๕) กิ จ กรรมการตรวจฎี ก าก่ อ นการอนุ มั ติ
เบิกจ่ายงบประมาณ
- การปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ เป็ น ไปตามระบบ
ระเบียบ และเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้
๓. กิจกรรมการควบคุม
(๓.๑) กิจกรรมงานธุรการ
- มีการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานทราบ
- ผู้บังคับบัญชาควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง
ในการปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการ
(๓.๒) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
- จั ด ท าค าสั่ ง แบ่ ง งานโดยให้ มี ก ารระบุ อ านาจ
หน้าที่และการแบ่งงานตามความ รับผิดชอบ
- ผู้ บั งคับ บั ญ ชาควบคุม ดูแลการปฏิบั ติงานใน
การรับเงินและการจ่ายเงินให้เป็นไปตามขั้นตอน และ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
- จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึก
อาบรมเพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
- จั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห้ เป็ น ปั จ จุ บั น และ
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การฝาก
เงินฯ

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- สอบทานตามแบบสอบทานการควบคุมภายในด้าน
การจัดเก็บรายได้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ
เหมาะสม จะทาให้ส ามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ การ
จัดเก็บได้
๔. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
ได้ วิ เคราะห์ ป ระเมิ น ผลการติ ด ตามการควบคุ ม
ภายในจากภารกิจงานประจา พบว่า “กิจกรรมงานพัสดุ
และทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ” ยั งมี ค วามเสี่ ย งจากสดภาพ
แวดล้ อมภายภายนอกละสภาพแวดล้ อ มภายในที่ ยั ง
สามารถควบคุมได้
๕. กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
ได้ วิ เคราะห์ ป ระเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในจาก
ภารกิจงานประจา พบว่า “กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ” มีการควบคุมที่เพียงพอ
แล้ว บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง
โดยมีการดาเนินการคือ
- มีการแจ้งรายละเอียดงบประมาณคงเหลือของแต่
ละกองทราบเป็นประจาทุกเดือ น เพื่อให้ห น่วยงานที่ขอ
เบิกทราบถึงยอดคงเหลือ
- มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละกอง
ในการจัดทาฎีกาว่ามีเอกสารประกอบฎีกาอะไรบ้าง
- มีการอธิบายรายละเอียดให้แก่หัวหน้าหน่วยงานที่
ขอเบิกทราบกรณีที่ไม่เข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย
- ผู้ ต รวจฎี ก าได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ตรวจฎี ก านั้ น เมื่ อ มี
เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่าย แล้ว จึงนาเสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายต่อไป

แบบ ปค.4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๓ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- มี ก ารระบุ อ านาจหน้ า ที่ แ ละการแบ่ ง งานตามความ
รับผิดชอบของแต่ละคน
- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการตรวจสอบตามลาดับเพื่อ
จัดการกับความเสี่ยงนั้น
- จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ศึกษารายได้ของเทศบาลว่ามีอะไรบ้างพร้อมทั้งระเบียบฯ
ที่เกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคิ ด
คานวณภาษีตามคาสั่ ง ระเบีย บ หนั งสื อสั่ งการที่เกี่ยวข้องให้
เข้าใจถ่องแท้
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี และ
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับใบ นาส่งเงินเป็นประจาทุกวัน พร้อม
กับทะเบียนรับเงิน
๓.๔ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
(๑) งานพั ส ดุ แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น กองคลั งมี ระเบี ย บ
ปฏิ บั ติ เทคนิ คและกลไกที่เกี่ย วกับ การควบคุมส าหรับแต่ล ะ
กิจกรรมโดยพิจารณาจาก
- มี ก ารระบุ อ านาจหน้ าที่ และการแบ่ งงานตามความ
รับผิดชอบของแต่ละคน
- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม การตรวจสอบตามลาดับ
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น
(๒) จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓.๕ กิจกรรมงานตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
- จั ด ท าบั น ทึ ก แจ้ ง เวี ย น ให้ ผู้ อ านวยการกอง เป็ น ผู้
ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทาฎี กาก่อนที่จะจัดส่งให้กอง
คลัง
- ให้ ผู้ อ านวยการกอง / หั ว หน้ า กองทุ ก กองควบคุ ม ดู แ ล
ตรวจสอบการจั ด ท าฎี ก าและเอกสารประกอบการจ่ า ยเงิ น
งบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

แบบ ปค.4(ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ให้ ผู้ อานวยการกองคลั งตรวจสอบฎีกาด้วยความ
ละเอียด รอบคอบ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
ก่อนนาเสนอ เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
(๔.๑) กิจกรรมงานธุรการ
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนตามตาแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมา
- จั ด ท าระเบี ย บกฎหมายและหนั งสื อ สั่ งการใหม่
แล้วแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกองทราบ
(๔.๒) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
มีการนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยใน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ดังนี้
- มีการสื่อสารให้พนักงานและลูกจ้าง
แต่ละคนทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
- มีการนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วย
ในการติดต่อสื่อสารการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
- มี การรวบรวมข้อ มูล และเอกสารของกองคลั ง ไว้
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ และง่ายต่อการ
ค้นหา
- มี ก ารเชื่ อ มโยงระบบสารสนเทศให้ สั ม พั น ธ์ กั บ
วัตถุประสงค์ของงาน
(๔.๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- มีการรวบรวมข้อมูลภายนอกด้านกฎหมายหรือกฎ
ระเบี ย บและหนั งสื อ สั่ งการที่ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานมา
รวบรวมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้
- ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานสามารถใช้งานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางด้ า น
อีเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกได้
- มีการปฏิบัติการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในอย่ างมี
ประสิทธิผล

แบบ ปค.4(ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
- ตรวจสอบ ตรวจทาน ใบเสร็จรับเงิน / ใบนาส่งเงิน
/ ทะเบียนเงินรายรับ / เงินสดรับ เป็นประจาทุกเดือน
- การประสานความร่วมมือและความเข้าใจระหว่าง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้กับผู้อานวยการกองคลังและผู้ช่วย
เจ้ า หน้ า ที่ จั ด เก็ บ รายได้ ใ นการค านวณภาษี ฯ และ
ตรวจสอบการลงทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี
(๔.๔) กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- มีการรวบรวมข้อมูลภายนอกด้ านกฎหมายหรือ
กฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
มารวบรวมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้
- ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานสามารถใช้งาน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารทาง
อินเตอร์เน็ตกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกได้
(๔.๕) กิจ กรรมงานการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุ มัติ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- จัดทาเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้
เป็ น ไปตามระเบี ย บและเป็ น ไปด้ ว ยความละเอี ย ด
รอบคอบก่อนนาเสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายต่อไป
- จั ด ท าแนวทางการจั ด ท าฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณให้เป็นแนวทางและเป็น
มาตรฐานเดียวกันในแต่ละกอง หากมีการเปลี่ยนแปลง
ให้แจ้งเวียนให้แต่ละกองทราบเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของแต่ละกอง
๕. การติดตามประเมินผล
(๕.๑) กิจกรรมงานธุรการ
- ใช้ แ บบสอบทานเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ ผู้ อานวยการกองคลัง และปลัดเทศบาลตาบล
เมืองงาย พบว่า “กิจกรรมงานธุรการ” มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

แบบ ปค.4(ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๕.๒) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
- ใช้แบบสอบทานด้านการเงินเป็นเครื่องมือในการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย
เจ้ า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละผู้ อ านวยการกองคลั ง ผลการ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า “กิ จ กรรมงานการ
การเงินและบัญชี” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(๕.๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ปรับปรุงแบบสอบทานและรายงาน ต่าง ๆ ทีเป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมิน ผล เพื่อสอบทาน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- กาหนดคณะทางานในการติดตามประเมินผลของ
กองคลังและรายงานผลต่อผู้อานวยการกองคลังทุกเดือน
เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ทุกปี
พบว่า “กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” มีการ
ควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(๕.๔) กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- ปรับปรุงแบบสอบทานและรายงานต่าง ๆ ที่เป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- กาหนดคณะทางานในการติดตามประเมินผลของ
กองคลังและรายงานผลต่อผู้อานวยการกองทุก เดือน
เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป พบว่า “กิจกรรมงาน
พัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน” ยังมีความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ที่ยัง
สามารถควบคุมได้

แบบ ปค.4(ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๕.๕) งานตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
- ใช้แบบสอบทานด้านการเงินเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติและผู้อานวยการกองคลัง ผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน พบว่า “กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
กองช่าง
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
(1.1) กิจกรรมงานธุรการ
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การ
รับส่งหนังสือมีความล่าช้า ทาให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กาหนดการในหนังสือ
(1.2) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้าง เนื่องจากหน่วยงาน
ขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
2. การประเมินความเสี่ยง
(2.1) กิจกรรมงานธุรการ
ความเสี่ยง
- ความล่าช้าในการปฏิบัติตามกาหนดการในหนังสือ
- หน่วยงานพลาดโอกาสในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
(2.2) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการออกแบบงานก่อสร้าง
เกิดความล่าช้าในการบริหารงบประมาณ
- ประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอย่างทันท่วงที
3.กิจกรรมการควบคุม
(3.1) กิจกรรมงานธุรการ
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- กาหนดให้มีการติดตามข่าวสาร หนังสือสั่งการจาก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลล่วงหน้า

ผลการประเมิน
กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 3 งาน คือ
1. งานธุรการ
2. งานวิศวกรรม
3. งานสาธารณูปโภค
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
รัฐ พ.ศ.2561 พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ
1. กิจกรรมงานธุรการ
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติงาน
พบว่า “กิจกรรมงานธุรการ” ยังไม่มีการควบคุมที่
เพียงพอ และยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
โดยเทศบาลตาบลเมืองงายได้ดาเนินการ ดังนี้
- ให้มีการติดตามข่าวสาร หนังสือสั่งการจาก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลล่วงหน้า
- มอบอานาจการตัดสินใจในบางเรื่องให้กับผู้มี
อานาจรองลงมาเพื่อลดระยะเวลาการพิจารณาสั่งการ

แบบ ปค.4
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(3.2) กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง
กาหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- การขอความร่วมมือด้านบุคลากรไปยังหน่วยงานอื่นๆ
- จัดให้มีแผนงานการตั้งงบประมาณเพื่อการจ้างเหมา
การออกแบบงานก่อสร้าง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
(4.1) กิจกรรมงานธุรการ
- นาระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการ
ค้นหาหนังสือและตอบโต้หนังสือ
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
จากที่ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
(4.2) กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง
- ใช้ระบบสานสนเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
อินเตอร์เนต โทรศัพท์ โทรสาร ที่มีในสานักงานมาช่วยในกา
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
- ประสานหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถตามกฎหมายระเบียบที่กาหนด เพื่อ
ช่วยในการออกแบบงานก่อสร้างให้ถูกต้อง
กองการศึกษา
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(๑.๑)“กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป” เป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของกองการศึกษา เป็นความ
เสี่ ย งที่ เกิ ด จากภารกิ จ งานประจ า คื อ กองการศึ ก ษา มี
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเพี ย งคนเดี ย ว ไม่ เพี ย งพอต่ อ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
(๑.๒) “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ” เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อ มภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังนี้
- การดาเนิ น งานของศูน ย์ พั ฒ นาเด็กเล็ ก ที่มี ค วาม
เสี่ ย งต่ อ การบริ ห ารจั ด การ คื อ งานบริ ห ารการ ศึ ก ษา ซึ่ ง
ครอบคลุมไปถึงงานพัสดุ การเงินและการจัดทาบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี ในการรับผิดชอบงานดังกล่าว

ผลการประเมิน/สรุป
2. กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติงาน
พบว่า“กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง” พบว่ามีความ
เสี่ยงเนื่องจากหน่วยงานขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกาหนด การแก้ไข
- การขอความร่วมมือด้านบุคลากรไปยังหน่วย
งานอื่นๆ
- จัดให้มีแผนงานการตั้งงบประมาณเพื่อการจ้าง
เหมาการออกแบบงานก่อสร้างโดนเทศบาลตาบล
เมืองงาย จักได้ดาเนินการเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ราษฎรได้อย่าง
ทันท่วงที

ผลการประเมิน
กองการศึกษา แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาออกเป็น
๒ งาน คือ
1. งานธุรการ ประกอบด้วย
๑.๑ งานธุรการ
๑.๒ งานกิจการเด็กและเยาวชน
๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ
๑.๔ งานส่งเสริมกิจการทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
๑.๕ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
2. งานบริ ห ารการศึ ก ษาและพั ฒ นาการศึ ก ษา
ประกอบด้วย
๒.๑ งานบริหารการศึกษา
๒.๒ งานแผนงานและวิชาการ
๒.๓ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
๒.๔ งานการศึกษาปฐมวัย

แบบ ปค.4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/สรุป

กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
ดังนี้
- การด าเนิ น งานของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ไม่ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของกรมส่ งเสริม การปกครอง
ท้องถิ่น ตามเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การดาเนินงานด้านที่ยังไม่ได้มาตรฐาน คือ งานการ
กากับ ควบคุมคุณ ภาพการจั ดการศึกษาปฐมวัย คือ สถานที่
สาหรับจัดเตรียมและปรุงอาหาร สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กยังขาดชั้นหรือตู้เก็บภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัว ฯลฯ ที่ถูก
สุ ข ลั ก ษณะและเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และห้ อ งน้ าส าหรั บ
นักเรียน ศพด. ยังมีจานวนไม่เพียงพอเพียงพอสาหรับเด็ก
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๒.๑) “กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป”
การปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียวอาจส่งผลให้การ
ปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความล่ า ช้ า หรื อ เกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดในการ
ปฏิ บั ติ งาน และอาจท าให้ เทศบาลตาบลเมือ งงายเกิ ด ความ
เสียหายได้
(๒.๒) “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี ในการรับผิดชอบงานดังกล่าว จึงมอบหมายให้ครูผู้ดูแล
เด็ก ซึ่งไม่มีความรู้และประสบการณ์ ในจั ดทาบัญ ชี และการ
ปฏิบัติงานพัสดุและการเงิน มาก่อน เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจ
ทาให้เทศบาลตาบลเมืองงายเกิดความเสียหายได้
- สถานที่สาหรับจัดเตรียมและปรุงอาหาร สาหรับเด็ก
ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ยั งขาดชั้ น หรื อ ตู้ เก็ บ ภาชนะ อุ ป กรณ์
เครื่ องครัว ฯลฯ ที่ถู กสุ ขลั ก ษณะและเป็ น ระเบี ยบเรียบร้อ ย
และห้ อ งน้ าส าหรั บ นั ก เรี ย น ศพด.ยั ง มี จ านวนไม่ เพี ย งพอ
สาหรับเด็ก

จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลตามองค์
ประกอบของมาตรฐานการควบ คุ ม ภ ายใน ตาม
หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานรัฐ
พ.ศ.2561 พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ
๑. งานธุรการ (กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป)
๒. งานบริหารการศึกษาและพัฒนาการ
ศึกษา (กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
จากการติ ด ตามผลตามแบบรายงานการปฏิ บั ติ ต าม
แผนการปรับปรุง พบว่า
๑. กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป
มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสาเร็จใน
ระดั บ หนึ่ ง คื อ มี ก ารจั ด หาเจ้ าหน้ า ที่ (ครูผู้ ดู แ ลเด็ ก /
ผู้ดูแลเด็ก) ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ
งานบริ ห ารงานการศึ ก ษามาช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านในกอง
การศึกษา โดยมีการออกคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตามยังพบจุดอ่อนในเรื่อง การขาด
บุ ค ลากรตามกรอบอั ต ราก าลั ง มาปฏิ บั ติ ง านในกอง
การศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการศึกษา เป็น
ต้น
๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
2.1 งานบริหารการศึกษา งานพัสดุ การเงิน
และการจั ด ท าบั ญ ชี ข องศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ก าร
ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ
- มีการการออกคาสั่งมอบหมายงานให้
ทีช่ ัดเจนคลอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชี
- มีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมด้านการเงิน
พัสดุ และการจัดทาบัญชีของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน
พัสดุของเทศบาล เป็นผู้ตรวจสอบ ดู แลการปฏิบัติงาน
ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก

แบบ ปค.4
ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๓. กิจกรรมการควบคุม
(๓.๑) “กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป” กาหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ รับโอน
ย้ายหรือบรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากาลังเพื่อ
แบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน
- จัดหาเจ้าหน้าที่ (ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก)
ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ งาน
บริหารงานการศึกษามาช่วยปฏิบัติงานในกองการศึกษา
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และ
ประสบการณ์ในการทางาน
(๓.๒) “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” กาหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
- ในการบริหารจัดการศึกษา มีการออกคาสั่ง
มอบหมายงานให้ที่ชัดเจนคลอบคลุมงานพัสดุ การเงิน
และบัญชี
- มีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมด้านการเงิน
พั ส ดุ และการจั ด ท าบั ญ ชี ข องสถานศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม
ความรู้ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน
พัสดุของเทศบาล เป็นผู้ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน
ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก
- เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบประมาณ
ในแผนการดาเนินงานในการปรับปรุงห้องครัวของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดทาชั้น ตู้เก็บภาชนะ และอุปกรณ์
เครื่ อ งครั ว ต่ างๆ ให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย และปรับปรุง/สร้างห้องน้าเพิ่มเติมให้ได้ตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

- “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” งาน
การกากับควบคุมคุณ ภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย มี
การควบคุมที่เพียงพอประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่ง คือ
เสนอผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บประมาณใน
แผนการดาเนินงานในการปรับปรุงเพื่อจัดทาชั้น ตู้เก็บ
ภาชนะ และอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะ
และเป็นระเบียบเรียบร้อย และปรับปรุง/สร้างห้องน้า
เพิ่ ม เติ ม ให้ ได้ ต ามมาตรฐานของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่อย่างไรก็ตามยังพบจุดอ่อนในเรื่อง สถานที่สาหรับ
จัดเตรียมและปรุงอาหารสาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กยังขาดชั้นหรือตู้เก็บภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัว ฯลฯ
ที่ถูกสุ ขลั กษณะและเป็น ระเบี ยบเรียบร้อย ให้ ได้ตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และห้องน้าสาหรับนักเรียน ศพด.ยังมีจานวนไม่
เพียงพอสาหรับเด็ก

แบบ ปค.4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
(๔.๑) “กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป”
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนโดยการ
มอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก มาปฏิบัติหน้าที่
ช่วยราชการในกองการศึกษา
- นาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การบริ ห ารงานทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรวดเร็ ว และ
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
- สรุป ผลการปฏิ บั ติ งานให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาทราบ
ตามลาดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ต่อไป
(๔.๒) “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก”
- นาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานการศึกษา ในการจัดทาบัญชี พัสดุ และ
การเงิน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรวดเร็ ว และถู ก ต้ อ งในการ
ปฏิบัติงาน
- จัดทาแบบแปลน สภาพอาคาร (ห้องครัว) และ
ดาเนิ น การปรับ ปรุง เพื่อจัดทาชั้น ตู้เก็บ ภาชนะ และ
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งครั ว ต่ างๆ ให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และเป็ น
ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และแบบแปลน ปรั บ ปรุ ง /สร้ า ง
ห้องน้าเพิ่มเติมให้ได้ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สรุ ป ผลการปฏิ บั ติงานให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาทราบ
ตามลาดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ต่อไป
๕. การติดตามและประเมินผล
(๕.๑) “กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป”
ใช้ แ บบสอบทานในการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ
ผู้ อานวยการกองการศึกษา และปลั ดเทศบาลตาบล
เมืองงาย จากการติดตามพบว่า “กิจ กรรมการบริห าร
งานทั่ ว ไป” มี ก ารควบคุ ม ได้ ในระดั บ หนึ่ ง แต่ ยั ง คงมี
จุ ด อ่ อ น คื อ ยั งขาดบุ ค ลากรตามกรอบอั ต ราก าลั งมา
ปฏิ บั ติ ง านในกองการศึ ก ษา เช่ น หั ว หน้ า ฝ่ า ยฯ
นักวิชาการศึกษา เป็นต้น

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

แบบ ปค.4 (ต่อ)
ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๕.๒) “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก”
- “กิจกรรมการพัฒ นาศูนย์เด็กเล็ก ” งานบริหาร
การศึ กษา งานพั ส ดุ การเงิน และการจั ด ท าบั ญ ชี ของ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ใช้ แ บบสอบทานในการติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ ผู้อานวยการกองการศึกษา และปลัดเทศบาล
ตาบล เมืองงาย จากการติดตามพบว่า มีการควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์
- “กิ จ กรรมการพั ฒ นาศู น ย์ เด็ ก เล็ ก ” งานการ
กากับควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ใช้แบบ
การประเมินตามเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จากการติดตาม พบว่า มีการควบคุม
แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุป ระสงค์ของการ
ควบคุม คือ สถานที่ส าหรับ จั ดเตรีย มและปรุงอาหาร
และปรุงอาหารสาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาด
ชั้ น หรื อ ตู้ เก็ บ ภาชนะ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งครั ว ฯลฯ ที่ ถู ก
สุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานของ
ศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
จานวนห้องน้าสาหรับเด็กนักเรียน ศพด. ยังมีจานวน
ไม่เพียงพอต่อเด็กนักเรียน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด
-กิจกรรมบริหารจัดการขยะอินทรีย์
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
(1.1)ในเขตพื้นที่ ทต.เมืองงาย มีหมู่บ้านทั้งหมด 7
หมู่ บ้ า น ทต.เมื อ งงาย ได้ จั ด กิ จ กรรมการรณรงค์ ให้
ประชาชนมี ก ารคั ด แยกขยะ และน าขยะอิ น ทรี ย์ ม า
บริห ารจั ดการ โดยการท าปุ๋ ยหมัก น้ าหมักและเลี้ ยง
สัตว์

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

แบบ ปค.4
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2.การประเมินความเสี่ยง
(2.1) ทุ ก หมู่บ้ านในเขต ทต.เมือ งงาย ได้คั ดแยกขยะ
อิ น ทรี ย์ ป ระเภทเศษอาหาร เศษผั ก ในงานศพ งานบุ ญ
รวมทั้งร้านค้า ตลาด ตลาดนัด ทาให้ปริมาณขยะอินทรีย์ ใน
แต่ ล ะวั น มี ป ริ ม าณไม่ ค งที่ ห ากมี ป ริ ม าณขยะอิ น ทรี ย์ ม าก
เกินไป บริหารจัดการไม่ทันทาให้ส่งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวัน
รบกวน
3.กิจกรรมการควบคุม
(3.1) มีกิจกรรมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ประเภท
เศษอาหารที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การทาปุ๋ยหมัก การ
ทาน้าหมัก การทาบ่ อเกรอะ สาหรับ เศษอาหารที่มีปริมาณ
เกินความต้องการของสัตว์เลี้ยง โดยเน้นผลักดันให้ชุมชนและ
ครัวเรือนบริหารจัดการขยะอินทรีย์ด้วยตัวเอง
(3.2) การบ ารุ งรั กษาซ่ อมแซมยานพาหนะให้ อยู่ ใน
สภาพพร้อมใช้งานเสมอและปลอดภัย ในการปฏิบัติห น้าที่
ของพนักงาน
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
(4.1) เผยแพร่ ข้อ มูล ข่าวสารให้ ป ระชาชนทราบผ่ าน
เสี ย งตามสาย แผ่ น พั บ หอกระจายข่ า วเพื่ อ รณรงค์ ใ ห้
ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
(4.2) จัดให้มีการอบรมความรู้พนักงานผู้นาชุมชนเด็ก
และเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เรื่องการ
บริหารจัดการขยะอินทรีย์ ทั้งนี้รวมถึงสนับสนุนวิทยากรและ
วัสดุ อุปกรณ์ในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์
5.การติดตามประเมินผล
(5.1) มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ที่หลากหลาย
ตลอดจนชุมชนและครัวเรือนสามารถบริหารจัดการขยะ
อินทรีย์ได้เอง
(5.2) มียานพาหนะพร้อมใช้เพื่อออกบริการจัดเก็บขยะ
อินทรีย์

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 งาน คือ
1. งานธุรการ
2. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. งานควบคุมและป้องกันโรค
4. งานรักษาความสะอาด
จากการวิเคราะห์และประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน คือ
1. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์
ผลการประเมิน พบว่าประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะและวิธีบริห ารจัดการขยะ
อิ น ทรีย์ โ ดยเทศบาลต าบลเมื อ งงายได้ ด าเนิ น การ
ดังนี้
-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีการคัด
แยกขยะก่อนทิ้งรวมทั้งวิธีการบริหารจัดการขยะ
อินทรีย์ด้วยวิธีการหลากหลาย โดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์
- กิจกรรมประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ
- กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟม
- กิจกรรมการทาน้าหมักจากขยะอินทรีย์
- จัดให้มีการอบรมความรู้พนักงานผู้นาชุมชนเด็ก
และเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่ ว ไปในเขตพื้ น ที่
เรื่ อ งการบริห ารจั ด การขยะอิ น ทรี ย์ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง
รวมถึงสนั บ สนุน วิท ยากรและวัส ดุ อุปกรณ์ ในการ
บริหารจัดการขยะอินทรีย์

แบบ ปค.4 (ต่อ)
ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิเคราะห์สารวจ เทศบาลตาบลเมืองงาย มีความเสี่ยงอยู่ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม ได้ในระดับ หนึ่ ง ยั งคงมีจุดอ่อน เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ ในการใช้ปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทา
สาธารภัยมีการชารุดเสียหายและยังมีไม่เพียงพอ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องทาการปรับปรุงในปีงบประมาณ
ต่อไป
1.2 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน ในเขตชุมชนยังคงปรากฏปัญหายาเสพติดอยู่ จึงยังมีความเสี่ยง
อยู่และจะต้องทาการปรับปรุงในปีงบประมาณ ต่อไป
2. กองคลัง
2.1 กิจกรรมพั ฒ นาและจัดเก็บรายได้ ยังมีความเสี่ ยงเกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอก ที่เป็ น
ปัญหา และอุปสรรคต่อระบบการควบคุมภายในที่ยังสามารถควบคุมได้
3. กองช่าง
3.1 กิจกรรมงานธุรการ ยังคงมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ด้านงานธุรการโดยตรง จึงทาให้ขาดความเอาใจใส่ในงาน และขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทาให้
การปฏิบัติงานบางครั้งเกิดความผิดพลาด และเกิดความล่าช้าไม่ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
3.2 กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างที่ดาเนินการก่อสร้างพร้อมๆ กัน
หลายโครงการ ทาให้การควบคุมงานบางครั้งไม่ทั่วถึง อาจส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ระบุไว้ในสัญญาได้
4. กองการศึกษา
4.1. กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป ยังพบจุดอ่อนในเรื่อง การขาดบุคลากรตามกรอบอัตรากาลังมา
ปฏิบัติงานในกองการศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการศึกษา เป็นต้น
4.2 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่
สาหรับจัดเตรียมและปรุงอาหาร สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดชั้นหรือตู้เก็บภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัว
ฯลฯ ที่ถูกสุ ขลั กษณะและเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้อย ให้ ได้ตามมาตรฐานของศู นย์พัฒ นาเด็กเล็ ก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และจานวนห้องน้าสาหรับเด็กนักเรียน ศพด. ยังมีจานวนไม่เพียงพอต่อเด็กนักเรียน
5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.1. กิจกรรมบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ยังคงมีจุดอ่อน เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะและวิธีบริหารจัดการขยะอินทรีย์ จึงต้องมีการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
อินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องติดตามผลการดาเนินงานต่อไป
ชื่อผู้รายงาน....................................
(นายยงยุทธ สุวภาพ)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลเมืองงาย
วันที่
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แบบ ปค. 5
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
งานป้องกันและบรรเทา
ขั้นตอนการให้ความ
สาธารณภัย
1. กิจกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การช่วยเหลือในกรณี
ที่เกิดสาธารณภัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้และ
ดาเนินการตามขั้นตอนของข้อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องและเป็นไปตามอานาจ
หน้าที่

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(1) กาหนดแผนงาน
ช่วยเหลือประชาชนผู้ โครงการอบรมทบทวน
ประสบสาธารณภัย อปพร./เจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันฯ ในการเตรียม
ความพร้อม และเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที เป็นระบบ
และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่มีอยู่

- ใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจ เป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านและ
คณะกรรมการ ที่
ได้รับการแต่งตั้ง
พร้อมทั้ง
ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าสานักปลัด
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง
(1) ภัยธรรมชาติ
ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุ
พัดผ่านทาให้เกิดลม
และเกิดฝนตกหนักทา
ให้มีน้าไหลหลากเข้ามา
สู่พื้นที่ทางการ เกษตร
บ้านเรือนและสิ่งสา
ธารณ ประโยชน์ได้รับ
ความเสียหาย ในช่วงฤดู
หนาว ประชาชนในเขต
พื้นที่ประสบภัยหนาว
และบางครอบครัวขาด
แคลนเครื่องนุ่งห่ม

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. จัดทาคาสัง่ อยู่เวร สานักปลัดเทศบาล
ยามและเฝ้าระวัง
ป้องกันการเกิดสา
ธารณภัยและสามารถ
ให้ความช่วยเหลือเมื่อ
เกิดภัยได้อย่าง
ทันท่วงที
2. ติดตามข่าวสารการ
เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ
จากหน่วยงานที่มี
หน้าที่ให้ข้อมูล
เพื่อสามารถที่จะแจ้ง
เตือนการเกิดภัยต่างๆ
ได้

แบบ ปค. 5 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน สานักปลัด เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(2) จัดอบรมโครงการ
ฝึกอบรมทบทวน อปพร. และ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เป็น
ประจาทุกปี เพื่อให้มีความ
พร้อมในการช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย
ต่าง ๆ ขึ้น
(3) จัดส่งพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เข้ารับการ
อบรมในด้านการป้องกันและ
ช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย
ตามหลักสูตรต่าง ๆ จาก
หน่วยงานของทางราชการ
(4)จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ในงานช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย

ในกรณีที่เกิด
สาธารณภัยขึ้น เพื่อ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในแต่ละ
กรณี

และในช่วงฤดูแล้ง
ประชาชนในเขต
พื้นที่ประสบภัยแล้ง
ขาดแคลนน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และขาดน้าเพื่อการ
เกษตร บางครั้ง
ประสบกับเหตุจาก
อัคคีภัย ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อ
พื้นที่ทางการ เกษตร
และที่อยู่อาศัย ทาให้
วัสดุอุปกรณ์ในที่ใช้
ในการปฏิบัติงานใน
การช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย
ไม่เพียงพอ

3.จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย
เช่น สายดับเพลิง ถัง
เคมีดับเพลิง เป็น
ต้น
4.มีการฝึกทบทวน
แผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับสาธารณภัย
ต่างๆเพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้และ
เพิ่มพูนศักยภาพ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณภัย
ต่างๆ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

แบบ ปค. (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน

(2) การดาเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน
หลังเกิดภัยเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อนล่าช้า
เนื่องจากขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5.จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
การเฝ้าระวังภัย
ต่างๆ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

แบบ ปค. 5 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
งานรักษาความสงบเรียบร้อย
2. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพืน้ ที่มปี ระสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

ปัญหายาเสพติดยัง 1. แต่งตั้งคณะทางาน
ไม่หมดไปจากชุมชน ป้องกันและจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2.จัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ตลอดจน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม
ผู้นาต่างๆในชุมชน

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- ใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจ เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน
และคณะกรรมการ ที่
ได้รับการแต่งตั้ง พร้อม
ทั้งปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าสานักปลัด

ความเสี่ยง
ที่มีอยู่

ความเสี่ยง
ปัญหายาเสพติด
ยังไม่หมดไปจาก
ชุมชน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. แต่งตั้ง
สานักปลัดเทศบาล
คณะทางานป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
2.จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดการ
รณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ และ
การจัดกิจกรรมต่างๆ
เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
3.สร้างความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ
แบบบูรณาการ

แบบ ปค.5 (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้
๑.กิจกรรมงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์
-เพื่ อ ผลส าเร็ จ ในการจั ด เก็ บ
รายได้ ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง

ความเสี่ยง

(1) ความเสี่ยงที่
เกิดจากการจัดเก็บ
รายได้
ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมูลฝอย

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

(๑) กาหนดให้มีการจัดทา
ทะเบียนคุมผู้ชาระ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอย
(๒) กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการออกไป
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมูลฝอย
(3) กาหนดให้มีการจัดทา
แผนการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอย ในแต่ละเดือน

(๑) กาหนดให้มีการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ในสายงานบังคับบัญชา
ตรวจสอบการจัดเก็บใน
แต่ละวันในทะเบียนคุม
การชาระ หากเกิด
อุปสรรคหรือปัญหาเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข
(๒) กาหนดให้มีการ
สอบทานการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้ เป็นประจาอย่าง
ต่อเนือง

(1) เป็นความเสีย่ งที่
เกิดจากการจัดเก็บ
รายได้ค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอย
เนื่องจากการได้รับการ
ชาระเงินในบางราย
ล่าช้าไม่เป็นไปตามที่
กาหนดไว้

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

(๑) ให้มีการตรวจสอบ ติดตาม
เร่งรัดจานวนรายที่ยังค้างชาระใน
แต่ละเดือน
(2) ให้มีการแจ้งเตือน หรือปิดการ
แจ้งการเรียกเก็บไว้หน้าที่พักอาศัย
(3) ให้มีการรับชาระค่าธรรมเนียม
ได้เป็นรายปี เพื่อความสะดวกและ
รวมเร็วจัดเก็บเงินได้ครบถ้วน
(4) ให้มีการรับชาระแยกรับชาระ
ในสถานที่และนอกสถานทีเ่ พื่อ
ความสะดวกแก่ผู้ชาระ
ค่าธรรมเนียม ไม่ต้องเดินทาง
มายังสานักงาน
(5) ให้มีการประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายของเทศบาล เพื่อกาหนด
วันเวลาให้บริการออกไปจัดเก็บใน
แต่ละหมู่บ้านอย่างสม่าเสมอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองคลัง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๑.งานธุรการ
๑. กิจกรรมงานธุรการ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง

การควบคุม
ภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑.การรับ-ส่งหนังสือ
ล่าช้า ทาให้การ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กาหนดการใน
หนังสือ

๑.มีการมอบ
อานาจการตัดสินใจ
ในบางเรื่อง,บาง
งาน ทาให้การ
ปฏิบัติรวดเร็วขึ้น

๑.การปฏิบัติ มีความสาเร็จ
ในงานที่มีการมอบอานาจ
การตัดสินใจ
๒.การรายงาน ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดใน
หนังสือยังไม่เป็นไปตาม
กาหนดเวลาบ้างเนื่องจาก
ได้รับหนังสือล่าช้า
หน่วยงานเจ้าของหนังสือส่ง
หนังสือช้า

๑.หน่วยงาน
พลาดโอกาสการ
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
เนื่องจากมิได้
รายงานตาม
กาหนด
ระยะเวลา

๑.มีการสั่งการให้งาน
ธุรการติดตามข่าวสาร
จากเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สนง.ท้องถิ่น
อาเภอ ,สนง.ท้องถิ่น
จังหวัด ฯลฯ เพื่อการ
เตรียมข้อมูลล่วงหน้า
ในการรายงาน

กองช่าง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๒.งานสาธารณูปโภคและงาน
วิศวกรรม
๑. กิจกรรมงานออกแบบทางวิศวกรรม
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้าง
ต่างๆ เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย

ความเสี่ยง

การควบคุม
ภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑.หน่วยงานขาด
บุคลากรที่มี
คุณสมบัติตาม
กฎหมายว่าด้วย
สถาปนิก และวิศวกร
๒.หน่วยงานไม่มี
งบประมาณเพียงพอ
สาหรับการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

๑.การขอความ
ร่วมมือไปยัง
หน่วยงานอื่นๆที่มี
บุคลากรในการ
ออกแบบงานด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย

๑.การปฏิบัติมีความล่าช้าใน
การออกแบบงานโครงสร้าง
พื้นฐานเนื่องจากการขาด
บุคลากรของหน่วยงาน ทา
ให้ประชาชนเดือดร้อน
ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างทันท่วงที

๑.การขอความ
ร่วมมือไปยัง
หน่วยงานอื่นๆทา
ให้เกิดความล่าช้า
ในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน

๑.มีการเสนอให้
จัดทาแผนงานการตั้ง
งบประมาณสาหรับ
การจ้างออกแบบ

กองช่าง

แบบ ปค.5 (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
งานธุรการ
กิจกรรม
การบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานในภารกิจ
งานประจาตามบทบาทหน้าที่ของ
กองการศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การขาดบุคลากร
ตามกรอบ
อัตรากาลังมา
ปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา เช่น
หัวหน้าฝ่ายฯ
นักวิชาการศึกษา
เป็นต้น

1. เสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ รับโอน
ย้ายหรือบรรจุบุคลากรให้
ครบตามกรอบอัตรากาลัง
เพื่อแบ่งความรับผิดชอบ
งาน ในหน้าที่ให้ชัดเจน
๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ (ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก)
ที่มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับงานธุรการ งาน
บริหารงานการศึกษา มา
ช่วยปฏิบัติงานใน กอง
การศึกษา
๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
เพื่อเพิ่มความรู้ และ
ประสบการณ์ในการ
ทางาน

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การควบคุมที่มี ความเสี่ยง
อยู่เพียงพอประสบ
1. การปฏิบัติหน้าที่
ผลสาเร็จในระดับ
เพียงคนเดียวอาจ
หนึ่งแต่ยังไม่เพียง
ส่งผลให้การปฏิบัติ
พอที่จะบรรลุ
งานเกิดความล่าช้า
วัตถุประสงค์ของการ หรือเกิดข้อผิดพลาด
ควบคุม
ในการปฏิบัติงาน
และอาจทาให้
เทศบาลตาบล เมือง
งายเกิดความเสียหาย
ได้

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
และปลัดเทศบาลตาบล
เมืองงาย ตามลาดับ

กองการศึกษา

แบบ ปค.5 (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
งานบริหารการศึกษาและพัฒนา
การศึกษา
กิจกรรม
การพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- งานบริหารการ
ศึกษา ซึ่งครอบคลุมไปถึงงานพัสดุ
การเงินและการจัดทาบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ความเสี่ยง

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขาดบุคลากร
เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

๑. ในการบริหาร
๑. มีการควบคุมที่
จัดการการศึกษา มีการ เพียงพอ บรรลุตาม
ออกค าสั่ ง มอบหมาย วัตถุประสงค์
งานให้ ที่ ชั ด เจนคลอบ
คลุมงานพั สดุ การเงิน
และบัญชี
๒. มีการจัดส่งครู
ผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมด้าน
การเงิน พัสดุ และการ
จัดทาบัญชีของสถาน
ศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีการออกคาสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน
พัสดุของเทศบาล เป็นผู้
ตรวจสอบ ดูแลการ
ปฏิบัติงานร่วมกับครู

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง
๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
มอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็ก
ซึ่งไม่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในจัดทาบัญชี
การเงินและพัสดุ ปฏิบตั ิ
หน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน
และพัสดุของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

1. การติดตาม
ประเมินผล การ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติ
ผู้อานวยการกอง
การศึกษาและปลัด
เทศบาลตาบลเมืองงาย
ตามลาดับ

กองการศึกษา

แบบ ปค.5 (ต่อ)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
- งานการกากับ
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย คือ สถานที่สาหรับจัดเตรียม
และปรุงอาหาร สาหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและห้องน้าสาหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.
วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานส่งเสริมการศึกษา
และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ
กฎหมายกาหนด

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยงั มีอยู่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยังขาดชัน้ หรือตู้เก็บ
ภาชนะ อุปกรณ์
เครื่องครัวฯลฯ ที่
ถูกสุขลักษณะและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตาม
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๑. เสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในแผนการ
ดาเนินงานในการ
ปรับปรุงห้องครัวของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจัดทาชั้น ตู้เก็บ
ภาชนะ และอุปกรณ์
เครื่องครัวต่างๆ ให้ถูก
สุขลักษณะและ
ปรับปรุง/สร้างห้องน้า
เพิ่มเติมให้ได้ตาม
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ให้ได้ตาม
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอประสบ
ผลสาเร็จในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่เพียง
พอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

๑. สถานที่สาหรับ
จัดเตรียมและปรุงอาหาร
สาหรับเด็กในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และห้องน้า
สาหรับนักเรียน ศพด.ยังมี
จานวนไม่เพียงพอสาหรับ
เด็ก

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

๒.1 ด้านบุคลากร
กองการศึกษา
และการบริหารจัดการ
เช่น คุณสมบัติ และ
บทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
หัวหน้า, หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ประกอบอาหาร
ตลอดจน ผู้ทาความ
สะอาด เป็นต้น
๒.2 ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

แบบ ปค.5 (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

๒.3 ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร
๒.4 ด้านการมีส่วน
ร่วมและการ
สนับสนุนจากชุมชน
๓. จัดทา
แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการ
ดาเนินการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในด้าน
ต่างๆ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

แบบ ปค 5
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเมืองงาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การประเมินผล
ความเสี่ยง
ที่มีอยู่
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
งานรักษาความสะอาด
-ประชาชนยังขาด

-มีกิจกรรมการบริหารจัดการ
1. กิจกรรมบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ความรู้ความเข้าใจ ขยะอินทรีย์ ประเภทเศษ
ในการคัดแยกขยะ อาหารที่หลากหลายมากขึ้น
เช่น การทาปุ๋ยหมัก การทาน้า
วัตถุประสงค์
และวิธีบริหาร
1. เพื่อให้ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล
จัดการขยะอินทรีย์ หมัก การทาบ่อเกรอะ สาหรับ
เศษอาหารที่มีปริมาณเกิน
ตาบลเมืองงาย ได้คัดแยกขยะอินทรีย์
ความต้องการของสัตว์เลี้ยง
ประเภทเศษอาหาร เศษผัก ในงานศพ
โดยเน้นผลักดันให้ชุมชนและ
งานบุญ รวมทั้งร้านค้า ตลาด ตลาดนัด
ครัวเรือนบริหารจัดการขยะ
2.เพื่อป้องกันและลดเหตุราคาญจาก
อินทรีย์ด้วยตัวเอง
กลิ่นเน่าเหม็นของขยะอินทรีย์และ
-การบารุงรักษาซ่อมแซม
แมลงรบกวน
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานเสมอและ
ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงาน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

-มีการบริหารจัดการ

-ประชาชนยัง

-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้

ขยะอินทรีย์ที่
หลากหลายตลอดจน
ชุมชนและครัวเรือน
สามารถบริหารจัดการ
ขยะอินทรีย์ได้เอง
-มียานพาหนะพร้อมใช้
เพื่อออกบริการจัดเก็บ
ขยะอินทรีย์

ขาดความรู้
ความเข้าใจใน
การคัดแยก
ขยะและวิธี
บริหารจัดการ
ขยะอินทรีย์

ประชาชนมีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งรวมทั้งวิธีการบริหาร
จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- จัดให้มีการอบรมความรู้
พนักงานผู้นาชุมชนเด็กและ
เยาวชนตลอดจนประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่เรื่องการ
บริหารจัดการขยะอินทรีย์
อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
สนับสนุนวิทยากรและวัสดุ
อุปกรณ์ในการบริหารจัดการ
ขยะอินทรีย์

ลายมือชื่อ........................................................
(นายยงยุทธ สุวภาพ)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลเมืองงาย
วันที่
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุขฯ

