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ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕4๔ (ข้อ ๖) 

งวดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
(องค์กร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เทศบาลต าบลเมืองงาย 
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 



 
ค ำน ำ 

 
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๓ (๓) ก ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ คือ  การติดตามประเมินผล  การจัดวางระบบควบคุม
ภายในตามที่ได้ประเมินรายงานการประเมินผลตามแบบ ปย.1, ปย.2, และแบบ ปอ. ต่าง ๆ (รายงานทุกปีหลัง
สิ้นปีงบประมาณ  ภายใน ๙๐ วัน) โดยก าหนดให้หน่วยรับตรวจ  จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งเป็นรายงานที่
แสดงถึงวิธีการประเมินความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน “การเฝ้าระวัง” และ “การบริหารความ
เสี่ยง” ก่อนเกิดเหตุ  วิธีการติดตามประเมินและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการบริหารจัดการที่ดี  มี “ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน” ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานดังกล่าว  เป็นกระบวนการและ
ยุทธวิธีที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการ “สร้างมาตรฐานการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความ
โปร่งใส” ซึ่งตอบสนองต่อนโยบาย  และวาระแห่งชาติ “ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ”   

  เพ่ือให้การด าเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  ของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
จึงได้ด าเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 60 (ส าหรับงวด
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕ 9 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕ 60)  เพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และช่วยในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลเมืองงาย  จึงได้จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ (ข้อ ๖) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕ 60  ขึ้น เพ่ือใช้ใน             
การตรวจสอบและควบคุมภายในหน่วยงานต่อไป 
         
 
 
 
 
 

                    เทศบาลต าบลเมืองงาย  
        วันที่  20  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 



 
แบบ ปอ.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /  
         ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / นายอ าเภอเชียงดาว 

  เทศบาลต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ประเมินผลการควบคุม
ภายในส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่ ๓๐ เดือน  กันยายน  พ .ศ. ๒๕60  ด้วยวิธีการที่  เทศบาลต าบลเมืองงาย      
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การ
ด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่าย
บริหาร 

จากผลการประเมินดังกล่าว  เห็นว่าการควบคุมภายในของ  เทศบาลต าบลเมืองงาย  อ าเภอ   
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายใน ที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวใน  วรรคแรก 
  อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 

1. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   การควบคุมที่มีอยู่ สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีจุดอ่อน เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติการช่วยเหลือมีการช ารุด
เสียหายและยังมีไม่เพียงพอ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องท าการปรับปรุงในปีต่อไป 

2. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมท่ีมีอยู่สามารถ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน ในเขตชุมชนยังคงปรากฏปัญหายาเสพติดอยู่ 
จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องท าการปรับปรุงในปีต่อไป 

3. กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ยังมีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็น
ปัญหา  และอุปสรรคต่อระบบการควบคุมภายในที่ยังสามารถควบคุมได้ 

4. กิจกรรมงานธุรการ ยังคงมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ 
ด้านงานธุรการโดยตรง จึงท าให้ขาดความเอาใจใส่ในงาน และขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  
ท าให้การปฏิบัติงานบางครั้งเกิดความผิดพลาด  และเกิดความล่าช้าไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5. กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้างเนื่องจากมีโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการก่อสร้างพร้อมๆ 
กันหลายโครงการ  ท าให้การควบคุมงานบางครั้งไม่ทั่วถึง  อาจส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ระบุไว้ใน
สัญญาได ้

6. กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป ยังพบจุดอ่อนในเรื่อง การขาดบุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง
มาปฏิบัติงานในกองการศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ  นักวิชาการศึกษา เป็นต้น 

7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่
ส าหรับจัดเตรียมและปรุงอาหาร ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดชั้นหรือตู้เก็บภาชนะ  อุปกรณ์
เครื่องครัว ฯลฯ ที่ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ได้ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจ านวนห้องน้ าส าหรับเด็กนักเรียน ศพด.  ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน 
 

/8.กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย... 
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8. กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย ยังคงมีจุดอ่อน  ยังพบขยะอันตรายปะปนกับขยะทั่วไป 

และยังมีบางครัวเรือนที่ยังไม่ได้คัดแยกขยะ ซึ่งเกิดจากยังไม่เข้าใจถึงความส าคัญในการคัดแยกขยะ  เกิดการ
หมักหมมของขยะและส่งกลิ่นเหม็นจึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องท าการปรับปรุงในปีต่อไป 

9. กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ยังคงมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องท าการปรับปรุงในปีต่อไป 

 
 

ลายมือชื่อ........................................................ 
          (นายยงยุทธ  สุวภาพ) 

ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
วันที ่        เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปอ 2 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    (1.1) กิจกรรมงานสารบรรณ 
         (1) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าหรือส าหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ,หนังสือ
ราชการ ยังมีไม่เพียงพอกับจ านวนบุคลากรและปริมาณงานที่
รับผิดชอบอยู่ 
         (2) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภาย นอก คือ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ลม พายุ ฝนตกหนัก 
รวมถึงสัญญาณระบบเทคโนโลยี ส าหรับการสืบค้นข้อมูลมี
ปัญหาในการใช้งาน 
     (1.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงมา
จากความเชื่อและอิทธิพลของสื่อสารมวลชนบางกลุ่มที่
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความแตกแยก 
     (1.3) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
สมาชิกสภาเทศบาล บางคนไม่เข้าใจ ขั้นตอนของ การประชุม
สภา  
     (1.4) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ 
     (1) ไม่มี เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์  งาน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์โยเฉพาะ  
     (๒) อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น เครื่อง
ขยายเสียงยังไม่ทั่วถึง 
     (1.5) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
       (๑) พนักงานเทศบาลและลูกจ้างบางส่วนยังไมเ่ข้าใจใน
ระเบียบเกี่ยวกับการลา 
 

ผลการประเมิน 
     ส านักปลัด  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 11 งาน  คือ 

1. งานธุรการ 
2. งานบริหารงานทั่วไป 
3. งานประชาสัมพันธ์ 
4. งานการเจ้าหน้าที่ 
5. งานทะเบียนราษฎร 
6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
9. งานงบประมาณ 
10.  งานนิติการ 
11.  งานสวัสดิการสังคม 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ 

ของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความ
เสี่ยงในภารกิจ 2 งาน  คือ 
     1. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
     2.  งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
(กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 
     

 



แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

       (๒) พนักงานเทศบาลและลูกจ้างบางคน ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบประกาศเก่ียวกับการลา เช่น ลาโดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับ 
บัญชาทราบล่วงหน้าเมื่อไม่มาปฏิบัติหน้าที่ 
 (1.6) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าส านักทะเบียนเทศบาลเพียงหนึ่ง
คน หากเจ้าหน้าที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากต้องไปพบ
แพทย์เป็นประจ า ส่งผลให้งานทะเบียนของส านักทะเบียน
เทศบาลต าบลเมืองงาย ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างเต็มที่ 
    (1.7) กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ  
ประชาชนจ านวนมากยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการ 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
น าเสนอปัญหาและความต้องการของตนหรือของชุมชนผ่าน
การประชุมประชาคม ท าให้ผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม
ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
     (1.8) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (1) ภัยธรรมชาต ิในช่วงฤดูฝนจะมีพายุพัดผ่านท าให้เกิด
ลม และเกิดฝนตกหนักท าให้มีน้ าไหลหลากเข้ามาสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร บ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความ
เสียหาย ในช่วงฤดูหนาว ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประสบภัย
หนาวและบางครอบครัวขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม และในช่วง
ฤดูแล้ง ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค และขาดน้ าเพื่อการเกษตร บางครั้ง
ประสบกับเหตุจากอัคคีภัย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่
ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัย 
     (2) การด าเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดภัยเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนล่าช้า เนื่องจากข้ันตอนการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง    
 

     จากการติดตามและประเมินผลตามแบบรายงาน
การปฏิบัติงาน  พบว่า 
     1. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
      มีการควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีจุดอ่อน โดย
เทศบาลต าบล เมืองงายได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
     (2.1) ปรับปรุงแผนปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ให้มีความชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติ ให้มี
ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งแผนก่อนเกิดภัย
แผนขณะเกิดภัย แผนฟื้นฟู มีการประสานแผนการใช้
จ่ายเงินให้มีความคล่องตัว ทันเหตุการณ์ในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
      (2.2) ประสานงานกับหน่วยปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัยอ าเภอ จังหวัด และหน่วยปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย อปท. ใกล้เคียง รวมทั้งประสานก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือการแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีเมื่อมี
สาธารณภัยเกิดข้ึนทางหอกระจายข่าวได้อย่างทันที
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 
      (2.3) ด าเนินการตามมาตรการนโยบายและ 
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไว้แล้ว 
ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังการ
เกิดภัยอย่างเคร่งครัด 
      (2.4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย   
 
 
 

 
 
 



แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (1.9) กิจกรรมการอยู่ปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่
ราชการ 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ผู้ที่
ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการในเวลา
กลางคืนและในวันหยุดราชการ บางคนไม่มาปฏิบัติหน้าที่
ตามค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง  
     (1.10) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      (1) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด ไม่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
      (2) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
คือ มียาเสพติดระบาดอยู่ทั่วไปในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เนื่องจากอ าเภอเชียงดาวเป็นทางผ่านของการลักลอบขนยา
เสพติด ท าให้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท าได้ยาก 
      (3) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เนื่องจากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับยา
เสพติด ยังไม่ได้รับข้อมูลเท่าที่ควร เพราะจะเป็นอันตรายต่อ
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหายาเสพติดจึงยังไม่หมดไป 
     (1.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ไม่ศึกษาระเบียบ และไมเ่ป็น
ตามขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามที่ระเบียบ กฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องก าหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่
ถูกต้อง 
     (1.12) กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(เบี้ยยังชีพคนชรา) 
     (1) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิต
ของผู้มีสิทธิ์รับเงิน หรือได้รับภายหลังจากท่ีได้โอนเงินเข้าบัญชี
ของผู้รับไปแล้ว       
     (2) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
กฎมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ตลอดจน
การติดตามข้อมูลผู้สูงอายุก่อนด าเนินการเบิกเงิน ต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

     2.  งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
          การควบคุมทีมี่อยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน โดย
เทศบาลต าบลเมืองงายได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
     (1) แต่งตั้งคณะท างานปูองกันและจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการในการปูองกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด โดยด าเนินการตามมาตรการสังคมปูอง
ปราม และมาตรการทางกฎหมาย   
     (2) จัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ดังนี้ 
     2.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่าน
เสียงตามสาย ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
www.muangngai.go.th  
      2.2 โครงการเดินรณรงค์เพ่ือต่อต้านยาเสพติด     
      2.3 โครงการ To be number one  
      2.4 โครงการมัคคุเทศก์น้อย 
      2.5 โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
      2.6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
      2.7 โครงการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
    (3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้น าต่างๆ
ในชุมชน  

http://www.muangngai.go.th/


แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     (2.1) กิจกรรมงานสารบรรณ 
     ความเสี่ยง 
      - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ ท าให้งานเกิดความล่าช้าและเสร็จไม่ทันภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ 
     (2.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดอง 
     ความเสี่ยง 
     - ประชาชนบางส่วนยังมีความคิดเก่ียวกับการแบ่งฝุาย
ทางการเมือง ท าให้เกิดความแตกแยกทางความคิดในสังคม  
     (2.3) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล 
     ความเสี่ยง 
     - การประชุมสภา สมาชิกสภาเทศบาลบางคนยังไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนในการประชุมสภา 
     (2.4) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 
     ความเสี่ยง 
     - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าที่
ประชาสัมพันธ์โดยตรง ท าให้งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
เกิดความล่าช้า 
     (2.5) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและ
พนักงานจ้าง 
     ความเสี่ยง 
     - พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางคนไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบท าให้งานที่ได้รับ
มอบหมายเกิดความล่าช้า 
     (2.6) กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร 
     ความเสี่ยง 
     - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนต้องไปพบแพทย์เป็น
ประจ าเพ่ือท าการรักษา 

 

 
 



แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (2.7) กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
     ความเสี่ยง 
     - ประชาชนจ านวนมากยังไม่มีความเข้าใจและ 
ไม่ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการผ่านการ
จัดท าเวทีประชาคม ท าให้กลุ่มที่เข้าร่วมการประชุม
ประชาคมส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน
ค่อนข้างน้อย 
     (2.8) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ความเสี่ยง 
     - เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง ท าให้ประชาชนทีป่ระสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
ล่าช้า     
     (2.9) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ 
     ความเสี่ยง 
     - การละท้ิงการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาสถานที่ราชการ
ไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ล่วงหน้า 
     (2.10) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     ความเสี่ยง 
     - ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน  
เนื่องจากยังคงมีเยาวชนและบุคคลทั่วไปถูกจับกุมเนื่องจาก
เสพและจ าหน่ายในฐานะรายย่อย 
     (2.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
     ความเสี่ยง 
     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
และกฎหมาย แต่ยังขาดความละเอียดรอบคอบในในการ
น าไปปฏิบัติ  

 

 
 
 



 
แบบ ปอ 2 (ต่อ) 

 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (2.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(เบี้ยยังชีพคนชรา) 
     ความเสี่ยง 
     - ไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิตของผู้มีสิทธิ์รับเงิน หรือ
ได้รับภายหลังจากท่ีได้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับไปแล้ว 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     (3.1) กิจกรรมงานสารบรรณ 
     ก าหนดกิจกรรมการควบคุม  ดังนี้ 
     - ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน  
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     (3.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
     ก าหนดกิจกรรมการควบคุม  ดังนี้ 
     - จัดกิจกรรมที่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เช่น การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ โดยให้
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดทูนและเป็น
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ 
เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์อย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรู้รักและสามัคคี 
     (3.3) กิจกรรมการประชุมสภา 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

(1) จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
และสมาชิกสภาเทศบาลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ
การประชุมสภา   
      (3) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมสภา
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือให้การประชุมสภาเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 

 



 
แบบ ปอ 2 (ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (3.4) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     - มอบหมายให้พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที/่พนักงานจ้าง 
ท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตาม
สายของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
    - จัดหางบประมาณในการปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสายของเทศบาลฯ และ  
รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

(3.5) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและ 
พนักงานจ้าง 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     (1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องระเบียบเกี่ยวกับการลา
ของพนักงานและลูกจ้างให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  
ได้ทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
     (2) ให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการลาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างว่า
ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้ันตอนของการลาหรือไม่ 
     (3.6) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     - มอบหมายให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างไป
ปฏิบัติงานทะเบียนที่ส านักทะเบียนเทศบาลต าบลเมืองงาย 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรไม่สามารถมา
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบ ปอ 2 (ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

    (3.7) กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
    ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

(1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอ 
ปัญหาและความต้องการผ่านเวทีประชาคม เพื่อร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นของตนและสร้างชุมชนของตนให้เป็นเมืองน่า
อยู่ 
    (2) ประสานความร่วมมือกับก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประธานชุมชน ในการประชาสัมพันธ์และจัดการประชุม
ประชาคมในระดับหมู่บ้านและชุมชน 
    (3) ด าเนินการประชุมชี้แจงการจัดท าแผนชุมชนให้กับ
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้น าชุมชน, พนักงาน
เทศบาล ในการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ให้มากที่สุด 
     (3.8) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     (1) ก าหนดแผนงานโครงการอบรมทบทวน อปพร./
เจ้าหน้าที่งานปูองกันฯ เพื่ออนุมัติงบประมาณในการเตรียม
ความพร้อม และเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด      
     (2) จัดอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และ
เจ้าหน้าที่งานปูองกันฯ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มีความพร้อม
ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ขึ้น 
     (3) จัดส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้ารับการ
อบรมในด้านการปูองกันและช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย
ตามหลักสูตรต่าง ๆ จากหน่วยงานของทางราชการ 
     (4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 



 
แบบ ปอ 2 (ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (3.9) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ 
     ก าหนดกิจกรรมเข้ามาควบคุมดังนี้ 
     (1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ
ส านักงานและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ า
ทุกเดือน 

(2) มีบทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษา
สถานที่ราชการส านักงาน และละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร 
     (๓.๑๐) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     (1) แต่งตั้งคณะท างานปูองกันและจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ด าเนินการตามมาตรการสังคมปูองปราม และมาตรการทาง
กฎหมาย   
    (2) จัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น
โครงการเดินรณรงค์เพ่ือต่อต้านยาเสพติด, โครงการ To be 
number one  
     (3.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

(1) จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ   
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
     (2) ให้ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทจริตของเทศบาลต าบลเมืองงาย
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
     (3.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(เบี้ยยังชีพคนชรา) 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

(1) ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 
     (2) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและ
บัตร เพ่ือตรวจสอบรายชื่อและจ านวนผู้สูงอายุที่เสียชีวิตก่อน
ด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นประจ าทุกเดือน 

 



 
แบบ ปอ 2 (ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (4.1) กิจกรรมงานสารบรรณ 
     (1) ตรวจสอบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการส าหรับรายงานข้อมูล
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและทันท่วงที  

(๒) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนส ารวจข้อมูล
เพ่ิมเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

(3) มีการปรับแผนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส านักงานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ 

(๔.๒) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดอง 

(1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปกปูองเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผ่านทาง
เว็บไซต์และเสียงตามสายของเทศบาล 

(2) จัดปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมปกปูองเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์และสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วม
กิจกรรม 

(๔.๓) กิจกรรมการประชุมสภา 
(1) น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานได้ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานกิจการสภาให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไปผ่านทางเสียงตามสาย เอกสาร  
แผ่นพับ และทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

 
 
 
 

 



 
 

แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

(๔.๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

(1) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน 
(2) จัดหางบประมาณในการปรับปรุงระบบการกระจาย

เสียงของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 
    (3) ด าเนินการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลให้
มีความทันสมัย และมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
เทศบาลเป็นไปอย่างเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

(4.๕) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและ
พนักงานจ้าง 

(1) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบเกี่ยวกับ 
การลาพร้อมแจ้งให้ทุกส่วนทราบ 

(2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการลา 
ทางเว๊บไซต์ของเทศบาล 

(4.๖) กิจกรรมงานเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
(1) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนโดยมอบหมาย

ให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างของเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่แทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(4.๗) กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
    (1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชาคม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสายของเทศบาล หรือหอ
กระจายข่าวของแต่ละชุมชน และจัดท าโครงการฝึกอบรม
เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน 
 
 
 
 

 



 
แบบ ปอ 2 (ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (4.๘) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (1) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียน
เพ่ือทราบ 
     (2) น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดสาธารณภัยและ
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการ
ช่วยเหลือสาธารณภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันกับ
สถานการณ์เม่ือเกิดสาธารณภัย 

(4.๙) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ   
     (1) จัดท าค าสั่งปฏิบัติมอบหมายหน้าที่ในรักษาสถานที่
ราชการส านักงานเป็นประจ าทุกเดือน 
     (2) จัดท าค าสั่งมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่การรักษาสถานที่ราชการ  
     (๔.๑๐) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     (1) ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงานติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที 
     (2) ประสานงานกับทุกส่วนในเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เช่น ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอ าเภอและประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด 
     (3) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
     (4.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
     (1) ผู้บังคับบัญชาก าชับให้พนักงานและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย และใช้ความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และผู้อ านวยการกอง ,
หัวหน้ากองทุกกอง ต้องก ากับดูแลตรวจสอบความถูกต้อง 
ในการปฏิบัติงานเสมอ 
 
 
 
  

 

 



 
แบบ ปอ 2 (ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (4.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(เบี้ยยังชีพคนชรา) 
     (๑) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบ
ข้อมูลงานทะเบียนราษฎรหรือประสานงานกับก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชน เพ่ือแจ้งข้อมูลคนชราที่
เสียชีวิตให้ทราบก่อนการด าเนินการเบิกจ่ายเงินฯ 
 

5. การติดตามและประเมินผล 
     ใช้การประชุมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน, 
หัวหน้าส านักปลัดและปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย  ผลการ
ประเมินพบว่า 
      (5.1) กิจรรมงานสารบรรณ 
     - มีการควบคุมทีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม  
     (5.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
     - มีการควบคุมทีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(๕.๓) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล 
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(๕.๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาล 
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(๕.๕) การตรวจสอบการลาของพนักงานและพนักงาน

จ้าง 
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ 
(๕.๖) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
- มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
 

 



 
แบบ ปอ 2 (ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

 (๕.๗) กิจกรรมการจัดประชาคม 
- มีการควบคุมที่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมในระดับหนึ่ง  
     (5.8)กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
     - มีการควบคุมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังคงมีจุดอ่อน คือ 
         (1) วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยมีการช ารุดเสียหาย 
และยังไม่เพียงพอปฏิบัติงาน 

(๕.๙) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่
ราชการ 
      - มีการควบคุมที่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
(๕.๑๐)กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- มีการควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ 
ในเขตชุมชนยังคงปรากฏปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่  

 (๕.๑๑) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่ยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังคงมีจุดอ่อน คือ 
ไม่มีพนักงานต าแหน่งนิติกรโดยตรงแก้ไขโดยมีค าสั่ง
มอบหมายงาน แต่บางครั้งอาจท าให้การปฏิบัติงานใน
ส่วนงานนิติการเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานอยู่บ้าง 
    (5.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(เบี้ยยังชีพคนชรา)  

- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมในระดับหนึ่ง 
 
 

 

 



แบบ ปอ.2 
ชื่อหน่วยรับตรวจ  เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ๑.๑ กิจกรรมงานธุรการ 
            ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจาก 

(๑) มีลูกจ้างประจ าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานสารบรรณโดยตรง 

(๒) งานสารบรรณของกองคลังมีพนักงาน
จ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานและมีผู้อ านวยการกองคลัง 
เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานอีกระดับหนึ่งเพ่ือไม่ให้
เกิดความผิดพลาดในงานได้ 

๑.๒ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
           ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจาก 

(1) มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการ
รับเงิน  การน าส่งเงิน  และ การจ่ายเงิน  

(2) มีผู้บังคับบัญชาตามสายงานตรวจสอบ
กิจกรรมการรับเงิน  การน าส่งเงิน อย่างเป็นขั้นตอน 

 (3) มีการบันทึกบัญชีที่เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ 
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับผู้บริหารในการบริหารงานการคลังได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๓ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(1) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก จากการจัดเก็บรายได้  เช่น ค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอย เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ
จัดเก็บบางราย ในแต่ละเดือน จ านวนหลายครั้ง จึงจะ
ได้รับช าระเงิน จากการไม่พบตัวผู้ช าระเงิน  

 

ผลการประเมิน 
     กองคลัง  ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุม
ภายในของภารกิจงานประจ า แบ่งโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานออกเป็น ๕ งาน ประกอบด้วย 

๑. งานธุรการ 
๒. งานการเงินและบัญชี 
๓. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๕. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุม

งบประมาณ 
     โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔  ผลการประเมินพบว่า  
     ๑. งานธุรการ   
         ไดว้ิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน
จากภารกิจงานประจ าตามค าสั่งแบ่งงาน  ไม่พบ
ความเสี่ยง  “กิจรรมงานธุรการ”  เนื่องจาก  
เทศบาลต าบลเมืองงาย  ได้ด าเนินการดังนี้ 
         ๑. มีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน  ตามค าสั่ง
เทศบาลต าบลเมืองงาย  ที่  402 /๒๕๕9  ลงวันที่  
1  ธันวาคม ๒๕๕9 
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๑.๔ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   
         ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก 

(1) มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

(2) มีผู้บังคับบัญชาตามสายงานตรวจสอบ
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเป็นขั้นตอน 

 (3) มีการบันทึกบัญชีควบคุมพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ 
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับผู้บริหารในการบริหารงานการคลังได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕ กิจกรรมงานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุม
งบประมาณ 

 ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก 
(1) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเงิน 
งบประมาณก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
เบิกจ่าย 
(2) ผู้บังคับบัญชาตามสายงานตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ของฎีกาที่หน่วยงานผู้เบิกส่ง
หลักฐานการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติฎีกาได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย 

 

         ๒. ค าสั่งแบ่งงานของกองคลังได้ระบุถึง
ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างชัดเจนและ
หน่วยงานมีหนังสือ  ระเบียบ  เกี่ยวกับบทบาทและ
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
         ๓. วัตถุประสงค์ของงานธุรการกองคลัง  
ปรากฏในค าสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ 
         ๔. มีการแจ้งเวียนค าสั่งแบ่งงาน  และหน้าที่
ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน
ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน 
         ๕. มีการติดตามแนะน าตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและการปรับปรุงการท างานให้เหมาะสม 
         ๖. มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน
และการปรับปรุงการท างานให้เหมาะสม 
         ๗. กองคลังมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
     ๒. งานการเงินและบัญชี 
           ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน
จากภารกิจงานประจ า พบว่า “กิจกรรมการรับเงิน
และการจ่ายเงิน” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยมีการ
ด าเนินการคือ 
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๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ กิจกรรมงานธุรการ 
         (1) การจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่ไม่เป็น
ระเบียบหมวดหมู่เท่าท่ีควร 

๒.๒ กิจกรรมการเงินและบัญชี 
     (1) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม

ระบบ ระเบียบ และเป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ 

๒.๓ กิจกรรมงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
   (1) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม

ระบบ ระเบียบ และเป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ 
๒.๔ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
        (1) ให้มีการตรวจสอบโครงการที่มีการ
ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค
ให้รายงายให้ทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  
        (2) ให้มีการ สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การพัสดุ เป็นประจ าอย่างต่อเนือง 
๒.๕ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(1) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระบบ 
ระเบียบ และเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

๓.๑ กิจกรรมงานธุรการ 
       (๑) มีการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่และความ

รับผิดชอบให้แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานทราบ 
       (๒) ผู้บังคับบัญชาควบคุมและตรวจสอบ

ความถูกต้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ 
 

          ๑. มีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน ตามค าสั่ง
เทศบาลต าบลเมืองงาย ที่ 402 /๒๕๕9  ลงวันที่  
1  ธันวาคม ๒๕๕9 
          ๒. มีการประชุมกันระหว่างผู้ที่รับผิดชอบ  ผู้
ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ช่วยเหลือและ
ผู้บังคับบัญชา 
          ๓. มีการน าปัญหาที่เกิดขึ้นน าเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
           ๔. การศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
ใหม่ รวมถึงหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
            ๕. ใช้แบบสอบทานการควบคุมภายในเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการท างานด้าน
การรับเงิน และการเบิกจ่ายเงิน 
            ๖. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การจ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ อย่าง
เคร่งครัด 
             ๗. มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็น
ปัจจุบันถูกต้อง ครบถ้วน และมีผู้ก ากับดูแลควบคุม
อย่างต่อเนื่อง 
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      ๓.๒ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
           (๑) จัดท าค าสั่งแบ่งงานโดยให้มีการระบุ
อ านาจหน้าที่และการแบ่งงานตามความ รับผิดชอบ 
          (๒) ผู้บังคับบัญชาควบคุม  ดูแลการ
ปฏิบัติงานในการรับเงินและการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ขั้นตอน  และถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย   
หนังสือสั่งการ 

(๓) จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอาบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

(๔) จัดให้มีการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  
และปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน  การรับเงิน  
การฝากเงินฯ  

๓.๓ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 (๑) มีการระบุอ านาจหน้าที่และการแบ่งงาน

ตามความรับผิดชอบของแต่ละคน 
 (๒) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการ

ตรวจสอบตามล าดับเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น 
 (๓) จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้า

รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(๔) ศึกษารายได้ของเทศบาลว่ามีอะไรบ้าง
พร้อมทั้งระเบียบฯ ที่เก่ียวกับภาษีต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  การคิดค านวณ 
ภาษีตามค าสั่ง  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้
เข้าใจถ่องแท้ 

 (๕) ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับทะเบียนคุม
ผู้ช าระภาษี  และตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับใบน าส่ง
เงินเป็นประจ าทุกวัน  พร้อมกับทะเบียนรับเงิน 
 

     ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
        ได้วิเคราะห์ประเมินผลการติดตามการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า พบว่า  
“กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้”       มี
การควบคุมภายในที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม  โดยเทศบาลต าบลเมืองงายได้
ด าเนินการดังนี้ 
 มีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน  ตามค าสั่งเทศบาลต าบล
เมืองงาย  402 /๒๕๕9  ลงวันที่  1  ธันวาคม 
๒๕๕9 
        ๑. ค าสั่งแบ่งงานได้ระบุถึงลักษณะงานที่ต้อง
รับผิดชอบค่อนข้างชัดเจน  และหน่วยงานมีหนังสือ  
ระเบียบ  เกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ 
        ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ใช้แบบ
พิมพ์ ได้แก่ แบบพิมพ์การจัดเก็บรายได้แบบต่างๆ
และทะเบียนคุมลูกหนี้ค้างช าระ ซึ่งจะท าให้ทราบ
ยอดของลูกหนี้ภาษีคงค้างแต่ละประเภทได้ง่าย 
         ๓. สอบทานตามแบบสอบทานการควบคุม
ภายในด้านการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอ เหมาะสม จะท าให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ การจัดเก็บได้ 
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    ๓.๔ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

(๑) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  กอง
คลังมีระเบียบปฏิบัติ  เทคนิคและกลไกท่ีเกี่ยวกับการ
ควบคุมส าหรับแต่ละกิจกรรมโดยพิจารณาจาก 

   ๑) มีการระบุอ านาจหน้าที่และการแบ่ง
งานตามความรับผิดชอบของแต่ละคน 

   ๒) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม  การ
ตรวจสอบตามล าดับ  เพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น 

(๒) จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๓.๕ กิจกรรมงานตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

 (๑) จัดท าบันทึกแจ้งเวียน ให้ผู้อ านวยการ
กอง เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าฎีกา
ก่อนที่จะจัดส่งให้กองคลัง 

(๒) ให้ผู้อ านวยการกอง / หัวหน้ากองทุกกอง
ควบคุมดูแล  ตรวจสอบการจัดท าฎีกาและเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงิน  งบประมาณให้  

     ๔. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
          ไดว้ิเคราะห์ประเมินผลการติดตามการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า พบว่า  
“กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน”    ยังมี
ความเสี่ยงจากสดภาพแวดล้อมภายภายนอกละ
สภาพแวดล้อมภายในที่ยังสามารถควบคุมได้ 
     ๕. งานตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
         ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจ า พบว่า “กิจกรรมการตรวจฎีกา
ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ” มีการควบคุม
ที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้
ในระดับหนึ่ง โดยมีการด าเนินการคือ 
         ๑. มีการแจ้งรายละเอียดงบประมาณ
คงเหลือของแต่ละกองทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือให้หน่วยงานที่ขอเบิกทราบถึงยอดคงเหลือ 
         ๒. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการแต่
ละกอง ในการจัดท าฎีกาว่ามีเอกสารประกอบฎีกา
อะไรบ้าง 
         ๓. มีการอธิบายรายละเอียดให้แก่หัวหน้า
หน่วยงานที่ขอเบิกทราบกรณีที่ไม่เข้าใจระเบียบการ
เบิกจ่าย 
         ๔. ผู้ตรวจฎีกาได้ลงลายมือชื่อตรวจฎีกานั้น
เมื่อมีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่าย แล้ว จึงน าเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติเบิกจ่ายต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปอ.2 
ชื่อหน่วยรับตรวจ  เทศบาลต าบลเมืองงาย 
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ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 

เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบ 

 (๓) ให้ผู้อ านวยการกองคลังตรวจสอบฎีกา
ด้วยความละเอียด รอบคอบ ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย ก่อนน าเสนอ เพ่ืออนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑ กิจกรรมงานธุรการ 
           (๑) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละ
คนตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมา 
           (๒) จัดท าระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่ง
การใหม่  แล้วแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละ
กองทราบ 
     ๔.๒ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
            มีการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารมา
ช่วยในการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ดังนี้ 

(๑) มีการสื่อสารให้พนักงานและลูกจ้าง 
แต่ละคนทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 

(๒) มีการน าระบบสารสนเทศและการ 
สื่อสารมาช่วยในการติดต่อสื่อสารการปฏิบัติงาน  ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

(๓) มีการรวบรวมข้อมูลและเอกสารของ 
กองคลังไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  เป็น  
หมวดหมู่ และง่ายต่อการค้นหา 

(4) มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศให้ 
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ปอ.2 
ชื่อหน่วยรับตรวจ  เทศบาลต าบลเมืองงาย 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 

     ๔.๓ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 (๑) มีการรวบรวมข้อมูลภายนอกด้าน

กฎหมายหรือกฎ  ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมารวบรวมให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

(๒) ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ติดต่อสื่อสารทางด้านอีเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกได้ 

(๓) มีการปฏิบัติการสื่อสารให้พนักงาน
ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล 

(๔) ตรวจสอบ  ตรวจทาน  ใบเสร็จรับเงิน 
/ ใบน าส่งเงิน / ทะเบียนเงินรายรับ / เงินสดรับ เป็น
ประจ าทุกเดือน 

(๕) การประสานความร่วมมือและความ
เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้กับผู้อ านวยการ
กองคลังและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ในการ
ค านวณภาษีฯ และตรวจสอบการลงทะเบียนคุมผู้
ช าระภาษี 

๔.๔ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
(๑) มีการรวบรวมข้อมูลภายนอกด้าน

กฎหมายหรือกฎ  ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมารวบรวมให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

(๒) ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกได้ 

 
 

 



 
 
 

แบบ ปอ.2 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 

          ๔.๕ กิจกรรมงานการตรวจสอบฎีกาก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

(๑) จัดท าเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณและการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นไปด้วย
ความละเอียดรอบคอบก่อนน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ
เบิกจ่ายต่อไป 

(๒) จัดท าแนวทางการจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นแนวทางและเป็น 
มาตรฐานเดียวกันในแต่ละกอง  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให้แจ้งเวียนให้แต่ละกองทราบเพ่ือถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติของแต่ละกอง 
๕. การติดตามประเมินผล 
     ๕.๑ กิจกรรมงานธุรการ 

- ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ผู้อ านวยการกองคลัง  และ
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย  พบว่า “กิจกรรมงาน
ธุรการ” มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว  บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

    ๕.๒ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
           - ใช้แบบสอบทานด้านการเงินเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อ านวยการกองคลัง  ผล
การประเมินการปฏิบัติงาน  พบว่า “กิจกรรมงานการ
การเงินและบัญชี” มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 

 
 
 
 
 

 



แบบ ปอ.2 
ชื่อหน่วยรับตรวจ  เทศบาลต าบลเมืองงาย 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 

๕.๓ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    (๑) ปรับปรุงแบบสอบทานและรายงาน ต่าง ๆ ที่
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือสอบ
ทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง             
     (๒) ก าหนดคณะท างานในการติดตามประเมินผล
ของกองคลังและรายงานผลต่อผู้อ านวยการกองคลัง
ทุกเดือน เพ่ือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป    
     (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บรายได้ทุกปี 
     พบว่า “กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” มี
การควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 
๕.๔ กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
            (๑) ปรับปรุงแบบสอบทานและรายงาน   
ต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
            (๒) ก าหนดคณะท างานในการติดตาม
ประเมินผลของกองคลังและรายงานผลต่อ
ผู้อ านวยการกองทุก  เดือน  เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชาต่อไปพบว่า “กิจกรรมงานพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน” ยังมีความเสี่ยงจาสภาพแวดล้อม
ภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ที่ยังสามารถ
ควบคุมได้ 

๕.๕ งานตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
      - ใช้แบบสอบทานด้านการเงินเป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อ านวยการกองคลังผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน พบว่า“กิจกรรมการตรวจ
ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ” มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(1.1) กิจกรรมงานธุรการ 
(1) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  การ
พิจารณาหนังสือมีจ านวนขั้นตอนมาก  ท าให้เกิดความ
ล่าช้าผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ  ขาดความรู้ความเข้า
ใจความเอาใจใส่ในการท างานและระเบียบปฏิบัติ  และ
ขาดการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ 
(2) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ  
หนังสือบางครั้งต้องผ่านการพิจารณาหลายหน่วยงานท า
ให้เกิดความล่าช้า 
(1.2) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
 - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้าง  เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการพร้อมๆ กัน
หลายโครงการในแต่ละวัน   
ท าให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึง 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     (2.1) กิจกรรมงานธุรการ 
ความเสี่ยง 

(1) ความล่าช้าในการเสนอหนังสือหรือเอกสาร 
ต่างๆ 

(2) การสูญหายของหนังสือหรือเอกสารของทาง 
ราชการเนื่องจากการจัดเก็บหนังสือไม่เป็นไปตามระเบียบ
งานสารบรรณ 
     (2.2) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
ความเสี่ยง 
     - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการควบคุมงานก่อสร้างที่
เป็นไปด้วยความยากล าบากมีจ านวนโครงการที่
ด าเนินการก่อสร้างพร้อมๆ กันหลายโครงการ ท าให้การ
ควบคุมงานก่อสร้างอาจท าได้ไม่ทั่วถึงและงานก่อสร้าง
อาจไม่เป็นไปตามแบบแปลนในสัญญาที่ก าหนดไว้ 
 

ผลการประเมิน 
     กองช่าง  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 5 งาน  คือ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานวิศวกรรม 
3. งานผังเมือง 
4. งานสาธารณูปโภค 
5. งานสวนสาธารณะ 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม 

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน  คือ  

1. กิจกรรมงานธุรการ 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติงานพบว่า “กิจกรรมงานธุรการ” ยังไม่มี
การควบคุมท่ีเพียงพอ  และยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  โดยเทศบาลต าบล
เมืองงายได้ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. ลดขั้นตอนและจ านวนผู้มีอ านาจการ 
พิจารณาหนังสือให้น้อยลง 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ 
ความรู้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

3. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการได้เข้ารับ 
การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
 



 
 

แบบ ปอ.2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยรับตรวจ   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/สรุป 

(๒) 
3. กิจกรรมการควบคุม 
(3.1) กิจกรรมงานธุรการ 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

(1) น าเสนอผู้บริหารขอด าเนินการลดขั้นตอนและ 
จ านวนผู้มีอ านาจในการพิจารณาหนังสือให้น้อยลง 

(2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างและ 
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และละเอียดรอบคอบ 
(3.2) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

(1) ก าชับให้ช่างผู้ควบคุมงาน  ควบคุมงาน 
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและรูปแบบของสัญญา 

(2) เมื่อเกิดปัญหาในการก่อสร้างให้ผู้ควบคุมงาน 
มีอ านาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสมและแจ้ง
ประธานกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบโดยเร็ว 

(3) ก าชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอย่าง 
ใกล้ชิดและจดบันทึกรายงานการก่อสร้างประจ าวันให้เป็น
ปัจจุบัน 

(4) มีค าสั่งแบ่งงานในกองช่างและหมายหมาย 
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน 

(5) ประสานขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชน  ก านัน   
ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อช่วยเหลือในการ
ดูและและควบคุมการก่อสร้าง 

 
 

2. กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติงานพบว่า“กิจกรรมการควบคุมงาน
ก่อสร้าง” พบว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากจ านวน
โครงการที่ด าเนินการก่อสร้างพร้อมกันหลาย
โครงการ  อาจส่งผลให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แบบแปลนในสัญญา  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ควบคุม
งานต้องรับผิดชอบควบคุมงานหลายโครงการในแต่
ละวันท าให้การควบคุมงานอาจไม่ทั่วถึง  และส่งผล
ให้ไม่เป็นไปตามรูปแบบในสัญญาที่ก าหนดไว้  โดย
เทศบาลต าบลเมืองงายได้ด าเนินการ  ก าหนดให้ช่าง
ผู้ควบคุมงาน  ควบคุมงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
และให้เป็นไปตามรูปแบบในสัญญา  หากเกิดปัญหา
ระหว่างด าเนินการก่อสร้างให้ผู้ควบคุมงานมีอ านาจ
พิจารณาตัดสินใจตามความเหมาะสมแล้วแจ้ง
ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบโดยเร็ว  
พร้อมทั้งก าชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง
เคร่งครัดและจดบันทึกรายงานการก่อสร้าง
ประจ าวันให้เป็นปัจจุบัน   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปอ.2 (ต่อ) 

ชื่อหน่วยรับตรวจ   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (4.1) กิจกรรมงานธุรการ 
(1) น าระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการ
ค้นหาหนังสือและตอบโต้หนังสือ 
(2) ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบงาน    สาร
บรรณจากท่ีต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 
     (4.2) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
     (1) ใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
อินเตอร์เน็ต  โทรศัพท์  โทรสาร ที่มีในส านักงานมาช่วย
ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
     (2) ประสานงานภายในกองช่าง  มีค าสั่งแบ่งงานที่มี
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในกองช่าง  
และประสานงานกับส านักและกองอ่ืนตลอดจนจัดท า
บันทึกข้อความผ่านแต่ละกองเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
เป็นหลักฐานในการท างานเสนอให้ผู้บริหารทราบ 
5. การติดตามและประเมินผล 
     (5.1) กิจกรรมงานธุรการ 
     - จากการใช้แบบรายงานการประชุมและการใช้แบบ
สอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรักษา
ราชการแทนหัวหน้ากองช่างผลการประเมินพบว่างาน
ธุรการมีการควบคุมที่ยังไม่พียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 
(5.2) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
     - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  โดยเจ้าหน้าที่
จัดท ารายงกานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน  เสนอรักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง  ตลอดจนมีการประชุม
เจ้าหน้าที่ภายในกองช่างเป็นระยะๆ เพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เม่ือพบปัญหาสามารถหา
แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทันท่วงที  
พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ   

 



            
 แบบ ปอ. 2 

ชื่อหน่วยรับตรวจ  เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 กิจกรรมงานสารบรรณ 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
     1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการ ยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
     2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการขาดความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  ท าให้เกิดความ
ผิดพลาดบ่อยครั้ง 
     3. การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่
ถูกต้อง 
    1.2 กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุ
ร าคาญ 
     1. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ 
         - บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้
เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 เกี่ยวกับเรื่องเหตุร าคาญอย่างเพียงพอ 
      2. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
คือ  
           - ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องเหตุร าคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535      
 1.3 กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย 
     -  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ บางครัวเรือนยังไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมใน
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน การก าจัดขยะมูลฝอย เกิด
การทิ้งขยะกันตามสะดวกไม่ได้คัดแยกขยะอันตรายจาก
ขยะทั่วไป จนเกิดการหมักหมมเกิดเชื้อโรค ตลอดจน
ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ตามมา 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ฝ่าย/งาน คือ 

1. งานธุรการ 
2. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. งานรักษาความสะอาด 
จากการวิเคราะห์และประเมินผลตาม 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ 
      1. กิจกรรมการจ ากัดขยะมูลฝอย 
      2. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง  พบว่า 
     1. กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย   
      มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยเทศบาลต าบล
เมืองงายได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
      1.1 ด าเนินการตามโครงการอบรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2560  
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
     1.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย การคัดแยกขยะ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและมีสาวนร่วมในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน เป็นการป้องกันการทิ้งขยะกันตามสะดวก
ตามท่ีสาธารณะ จนเกิดปัญหาส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรคและสัตว์ที่น าโรคมาสู่คนจึง
ต้องมีการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการก าจัดขยะอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งจะต้องติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 
   1.3 จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดขยะ 
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    1.4 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
    - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
ช่วงที่มียุงชุกชุมเป็นช่วงฤดูฝน  ท าให้การพ่นหมอกควัน
เพ่ือก าจัดยุงได้ผลไม่เต็มที่ และท าได้ไม่ทั่วถึง 
     - ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญกับการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านเรือนของตนเอง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 กิจกรรมงานสารบรรณ 
     ความเสี่ยง 

1. เกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสารที่ 
ไม่มีการตรวจทาน 

2. การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ท าให้ค้นหา 
เอกสารท าได้ยาก 
 2.2 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
เหตุร าคาญ 
     ความเสี่ยง 

- ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเหตุร าคาญตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  อย่างเพียงพอ 
     2.3 กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย 
     ความเสี่ยง 
     - จากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ  
      1. บางครัวเรือนยังไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วม
ในในการคัดแยกขยะในครัวเรือน การก าจัดขยะมูลฝอย 
เกิดการทิ้งขยะกันตามสะดวกไม่ได้คัดแยกขยะอันตราย
จากขยะท่ัวไป จนเกิดการหมักหมมเกิดเชื้อโรค ตลอดจน
ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ตามมา 
     2. ประชาชนขาดจิตส านึกในการคัดแยกประเภทใน
การก าจัดขยะที่ถูกวิธี  ท าให้การน าไปก าจัดท าได้ยาก
และต้องใช้เวลานาน 

 
     2. กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
     มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยเทศบาลต าบลเมือง
งาย  ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
       1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งในการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกโดยให้
สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว 
       1.2 จัดท าแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกและจัดท าโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยก าหนด
แผนการด าเนินงานเป็นช่วงเวลา  เช่น  
       - การพ่นหมอกควัน 
       - การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
       - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  และรณรงค์ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
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      2.4 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก 
     ความเสี่ยง 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

1. เมื่อมีฝนตกหนักในช่วงเวลาที่ออกท าการ 
2. พ่นหมอกควันท าให้ประสิทธิภาพของยาที่ใช้

พ่นลดลงประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการก าจัดแหล่ง
เพราะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านของตนเอง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 กิจกรรมงานธุรการ 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     1. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการในต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
     2. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ควบคุมและก ากับดูแลให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและเป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
     3.2 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุ
ร าคาญ   
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

- เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
โดยเฉพาะปัญหาเหตุร าคาญ   
     3.3 กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย 
      ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     1. ตั้งงบประมาณโครงการอบรมการจัดการคัด
แยกขยะมูลฝอยในชุมชน  ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2560 
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     2. จัดท ามาตรการเพื่อใช้ในการป้องกันและก าจัด
ขยะมูลฝอย 
     3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยอยู่เสมอ 
      4. จัดกิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนปลอด
ขยะ 
     3.4 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     จัดท าแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและจัดท าโครงการป้องและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  ก าหนดแผนเพ่ือด าเนินการ   

- พ่นหมอกควัน 
- ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 กิจกรรมงานสารบรรณ 
     1. ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและ
แจ้งเวียนเพื่อทราบ 
     2. น าการจัดท าระบบ 5ส มาใช้เพ่ือให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  และความสะดวกในการค้นหา
เอกสารต่างๆ 
4.2 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุ
ร าคาญ   
     1. น าระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  ไม่ว่าจะ
เป็นอินเตอร์เน็ต  โทรศัพท์  โทรสาร  มาช่วยใน
การศึกษาหาความรู้  กฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่ง
การใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ
เพ่ือน ามาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ 
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          2. ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ทราบ 
     4.3 กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
     ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  ส ารวจ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการ  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านเสียง
ตามสาย  แผ่นพับ  หอกระจายข่าว  และการจัด
โครงการฝึกอบรม 
     4.4 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
     1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
ในการป้องกันและควบคุมโรค  ได้แก่  พนักงานจ้าง, 
อสม.ต าบลเมืองงาย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเมืองงาย, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน 
     2. จัดโครงการรณรงค์การป้องกันและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงในบ้านเรือน  พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท
ให้ทุกครัวเรือนเพื่อไว้ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
5. การติดตามและประเมินผล 
     5.1 กิจกรรมงานสารบรรณ 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติและผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน  พบว่า  “กิจกรรมงานสารบรรณ”   มี
การควบคุมท่ีเพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง 
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     5.2 กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุ
ร าคาญ   
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า 
“กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ” 
มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง         
4.3 กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
      ใช้รายงานการประชุมประจ าเดือนเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามประเมินผล  เพื่อสอบทานกาปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ผลการประเมิน
ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงฯ พบว่า “กิจกรรมการก าจัดขยะ
มูลฝอย” มีการควบคุมท่ีพอเพียงแล้ว  แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  เนื่องจากยังมีการน า
ขยะมูลฝอยไปท้ิงตามท่ีสาธารณะ  จนเกิดเป็นปัญหา
เน่าเหม็น เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสัตว์ที่น า
โรคมาสู่คน แหล่งน้ าสกปรก 
     5.4 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ผลการประเมินตามแบบรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ พบว่า 
“กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย” มีการควบคุมท่ี
พอเพียงแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกาควบคุม 
ยังคงมีติดเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในจ านวนมากอยู่ 

 

 
 
 



จากการประเมินโดยรวม   
  จากการวิเคราะห์ส ารวจ  เทศบาลต าบลเมืองงาย  มีความเสี่ยง 9 กิจกรรม  คือ  
1. ส านักปลัด 

1.1  กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การควบคุมท่ีมีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีจุดอ่อน เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารภัยยังมีไม่เพียงพอ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องท าการปรับปรุงในปีงบประมาณ ต่อไป 

1.2 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน ในเขตชุมชนยังคงปรากฏปัญหายาเสพติดอยู่ จึงยังมีความ
เสี่ยงอยู่และจะต้องท าการปรับปรุงในปีงบประมาณ ต่อไป 
 

2. กองคลัง 
  2.1 กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ยังมีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นปัญหา  
และอุปสรรคต่อระบบการควบคุมภายในที่ยังสามารถควบคุมได้ 
 

3. กองช่าง 
3.1 กิจกรรมงานธุรการ ยังคงมีจุดอ่อน  คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ 

ด้านงานธุรการโดยตรง จึงท าให้ขาดความเอาใจใส่ในงาน  และขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  
ท าให้การปฏิบัติงานบางครั้งเกิดความผิดพลาด  และเกิดความล่าช้าไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.2  กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการก่อสร้างพร้อมๆกัน
หลายโครงการ ท าให้การควบคุมงานบางครั้งไม่ทั่วถึง  อาจส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ระบุไว้ในสัญญา
ได ้

 

4. กองการศึกษา 
4.1  กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป  ยังพบจุดอ่อนในเรื่อง การขาดบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังมา 

ปฏิบัติงานในกองการศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ   นักวิชาการศึกษา  เป็นต้น 
4.2  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ 

ส าหรับจัดเตรียมและปรุงอาหาร  ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดชั้นหรือตู้เก็บภาชนะ อุปกรณ์
เครื่องครัว ฯลฯ ที่ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ได้ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจ านวนห้องน้ าส าหรับเด็กนักเรียน ศพด.  ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อเด็กนักเรียน 
 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย  ยังคงมีจุดอ่อน ขยะอันตรายปะปนกับขยะทั่วไป ซึ่งเกิดจาก บาง

ครัวเรือนยังไม่เข้าใจถึงความส าคัญในการคัดแยกขยะ จึงต้องมีการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการก าจัดขยะอย่าง
ต่อเนื่อง  

5.2 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   ยังคงมีจุดอ่อน  เนื่องจากยังคงมีการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก  และมีผู้ติดป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จึงต้องมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และมี
แผนรองรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคในกรณีฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติงานแก้ไขได้ทันท่วงที 
 
    ชื่อผู้รายงาน....................................  

                         (นายยงยุทธ สุวภาพ) 
                                         ต าแหนง่  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
                                         วันท่ี          เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 



แบบ ปอ.2 
ชื่อหน่วยรับตรวจ  เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
        ๑.๑ “กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป”  เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของกองการศึกษา 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภารกิจงานประจ า คือ กอง
การศึกษา มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  
        ๑.๒  “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของศูนย์
พัฒนา  เด็กเล็ก  ดังนี้ 
           - การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี
ความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการ คือ งานบริหารการ 
ศึกษา ซึ่งครอบคลุมไปถึงงานพัสดุ การเงินและการจัดท า
บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาด
บุคลากรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในการรับผิดชอบ
งานดังกล่าว 
            กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ของศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก  ดังนี้ 
            - การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ตามเกณฑ์การประเมินของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  การด าเนินงานด้านที่ยัง
ไม่ได้มาตรฐาน คือ งานการก ากับควบคุมคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย  คือ สถานที่ส าหรับจัดเตรียมและปรุง
อาหาร  ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดชั้นหรือตู้
เก็บภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัว ฯลฯ ที่ถูกสุขลักษณะและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และห้องน้ าส าหรับนักเรียน ศพด. 
ยังมีจ านวนไม่เพียงพอเพียงพอส าหรับเด็ก 

ผลการประเมิน 
    กองการศึกษา  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน

ออกเป็น ๒ งาน  คือ 
1. งานธุรการ  ประกอบด้วย  

๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานกิจการเด็กและเยาวชน 
๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ 
๑.๔ งานส่งเสริมกิจการทางศาสนา   

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
        ๑.๕ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 

2. งานบริหารการศึกษาและพัฒนาการ 
ศึกษา  ประกอบด้วย 

๒.๑ งานบริหารการศึกษา 
๒.๒ งานแผนงานและวิชาการ 
๒.๓ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตร 
๒.๔ งานการศึกษาปฐมวัย 

     จากการศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ 
ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  พบ
ความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ      

๑. งานธุรการ (กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป) 
๒. งานบริหารการศึกษาและพัฒนาการ 

ศึกษา (กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 
   
 
 
 

 
 
 



แบบ ปอ.2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยรับตรวจ  เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ “กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป”  
การปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียวอาจส่งผลให้การ 

ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า หรือเกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน และอาจท าให้เทศบาลต าบลเมืองงายเกิด
ความเสียหายได้ 
        ๒.๒  “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี ในการรับผิดชอบงานดังกล่าว          
จึงมอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งไม่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในจัดท าบัญชี และการปฏิบัติงานพัสดุและ
การเงิน มาก่อน เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจท าให้เทศบาล
ต าบลเมืองงายเกิดความเสียหายได้ 
        - สถานที่ส าหรับจัดเตรียมและปรุงอาหาร  ส าหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดชั้นหรือตู้เก็บภาชนะ 
อุปกรณ์เครื่องครัว ฯลฯ ที่ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และห้องน้ าส าหรับนักเรียน ศพด.ยังมีจ านวน
ไม่เพียงพอส าหรับเด็ก 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ “กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป”  ก าหนด 

กิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้   
-  เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ รับโอน  

ย้ายหรือบรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลังเพื่อ
แบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน 

-  จัดหาเจ้าหน้าที่ (ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก)  
ที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานธุรการ งาน
บริหารงานการศึกษามาช่วยปฏิบัติงานในกองการศึกษา  

-  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพ่ิมความรู้ และ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

 ๓.๒ “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” ก าหนด 
กิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้   

- ในการบริหารจัดการศึกษา มีการออกค าสั่ง 
มอบหมายงานให้ที่ชัดเจนคลอบคลุมงานพัสดุ การเงิน
และบัญชี 

    จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง พบว่า   

๑. กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป 
มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลส าเร็จใน 

ระดับหนึ่ง  คือ  มีการจัดหาเจ้าหน้าที่ (ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก) ที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานธุรการ 
งานบริหารงานการศึกษามาช่วยปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา โดยมีการออกค าสั่งแบ่งงานให้มีความ
ชัดเจน  
      แต่อย่างไรก็ตามยังพบจุดอ่อนในเรื่อง การขาด
บุคลากรตามกรอบอัตราก าลังมาปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ  นักวิชาการศึกษา  เป็น
ต้น 
      ๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก   

- งานบริหารการศึกษา งานพัสดุ การเงิน 
และการจัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ 

๑. มีการการออกค าสั่งมอบหมายงานให้ 
ที่ชัดเจนคลอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชี 
         ๒. มีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมด้าน
การเงิน พัสดุ และการจัดท าบัญชีของสถานศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
         ๓. มีการออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน  
พัสดุของเทศบาล เป็นผู้ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน
ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก 

 - “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” งาน 
การก ากับควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย มี
การควบคุมท่ีเพียงพอประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง  
คือ  เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณใน
แผนการด าเนินงานในการปรับปรุงเพื่อจัดท าชั้น ตู้เก็บ
ภาชนะ และอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะ 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย  และปรับปรุง/สร้างห้องน้ า
เพ่ิมเติมให้ได้ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



แบบ ปอ.2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยรับตรวจ  เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

- มีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมด้านการเงิน  
พัสดุ และการจัดท าบัญชีของสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน  
พัสดุของเทศบาล เป็นผู้ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน
ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก 

- เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ งบประมาณ 
ในแผนการด าเนินงานในการปรับปรุงห้องครัวของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดท าชั้น ตู้เก็บภาชนะ และอุปกรณ์
เครื่องครัวต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะ และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  และปรับปรุง/สร้างห้องน้ าเพิ่มเติมให้ได้ตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
         ๔.๑ “กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป” 
       - ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนโดยการ
มอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก มาปฏิบัติหน้าที่ช่วย
ราชการในกองการศึกษา 
       - น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานทั่วไป เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน 
       - สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
       ๔.๒ “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” 
       - น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานการศึกษา ในการจัดท าบัญชี พัสดุ และ
การเงิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 
      -  จัดท าแบบแปลน สภาพอาคาร (ห้องครัว) และ
ด าเนินการปรับปรุง เพื่อจัดท าชั้น ตู้เก็บภาชนะ และ
อุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะ และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และแบบแปลน ปรับปรุง/สร้างห้องน้ า
เพ่ิมเติมให้ได้ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แต่อย่างไรก็ตามยังพบจุดอ่อนในเรื่อง  สถานที่
ส าหรับจัดเตรียมและปรุงอาหารส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังขาดชั้นหรือตู้เก็บภาชนะ อุปกรณ์
เครื่องครัว ฯลฯ ที่ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ให้ได้ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และห้องน้ าส าหรับ
นักเรียน ศพด.ยังมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับเด็ก 
 
  



แบบ ปอ.2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยรับตรวจ  เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

       - สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
๕. การติดตามและประเมินผล 
        ๕.๑ “กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป”  
      ใช้แบบสอบทานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  และปลัดเทศบาลต าบลเมือง
งาย จากการติดตามพบว่า“กิจกรรมการบริหารงาน
ทั่วไป” มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่ยังคงมีจุดอ่อน 
คือยังขาดบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังมาปฏิบัติงานใน
กองการศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการศึกษ า เป็น
ต้น 
        ๕.๒ “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” 
      - “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” งานบริหาร
การศึกษา งานพัสดุ การเงินและการจัดท าบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใช้แบบสอบทานในการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  และปลัดเทศบาลต าบลเมือง
งาย จากการติดตามพบว่า มีการควบคุมท่ีเพียงพอ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์
      - “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” งานการก ากับ
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  ใช้แบบการ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จากการติดตาม พบว่า มีการควบคุม
แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม คือ สถานที่ส าหรับจัดเตรียมและปรุงอาหาร  
และปรุงอาหารส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาด
ชั้นหรือตู้เก็บภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัว ฯลฯ ที่ถูก
สุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
จ านวนห้องน้ าส าหรับเด็กนักเรียน ศพด.  ยังมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อเด็กนักเรียน 
 

   

 


