รายงาน
การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตาบลหมูสี
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

โดย
เทศบาลตาบลหมูสี
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปค. 1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลหมูสี
เรียน นายอำเภอปากช่อง
เทศบาลตำบลหมูสี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุด
วันที่
30 เดือนกัน ยายน..พ.ศ.256๒ ด้ว ยวิธีการที่หน่ว ยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านก ารดำเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลหมูสี เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอ
ลายมือชื่อ
(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี
วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีมีความเสี่ยงสําคัญ และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยงดังกล่าว ใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุป
ได้ดังนี้
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ กิจกรรม งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ
- ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษี ส่วนใหญ่ไม่มายื่นชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้
การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด จึงยังคงมีลูกหนี้ภาษีค้าง
ชำระ
/1.๒ กิจกรรม...

-2๑.๒ กิจกรรม การควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)
- การระบาดของไข้เลือดออก สิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยเอื้อต่อการขยายพันธ์ยุงลาย
1.3 การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ
- การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่
ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต
1.4 งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การประเมินภายใน (SAR) การจัดการประเมินภายในสถานศึกษาให้ได้มาตาฐานตามระเบียบ
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.๑ การพัฒนาการจัดเก็บรายได้
2.1.1 จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย
2.1.2 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย
แผ่นพับให้ความรู้ เป็นต้น
2.๒ การควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)
2.2.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ
ยุงลาย
2.2.2 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย
2.2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ อสม.ออกตรวจเยี่ยมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการกำจัดยุงลาย
ป้องกันไข้เลือดออก และตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว
2.3 การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ
2.3.1 จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
แจกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
2.3.2 ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหมูสี และปิด
ประกาศตามร้านค้าต่างๆในเขตเทศบาลตำบลหมูสี เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
2.4 งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.4.1 ร่วมประชุม/ตรวจสอบ การจัดการประเมินภายใน (SAR) กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
2.4.2 สนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
หลัดสูตรที่เกี่ยวข้อง
2.4.3 ติดตามประเมินผลการจัดทำการประเมินภายในสถานศึกษา (SAR) อย่างสม่ำเสมอทุกปี

แบบ ปค. 6
รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี
ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหมูสี ได้ส อบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ
หน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโ ปร่งใส รวมทั้ง
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหมูสี มี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลายมือชื่อ ....................................................
(น.ส.ชาครียา ไชยเมือง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบ หรือข้อสังเกต
ดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้
อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้
๑. ความเสี่ยง (8)
๑.๑ กิจกรรม งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ
- ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษี ส่วนใหญ่ไม่มายื่นชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การ
จัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด จึงยังคงมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ
/๒.การควบคุม

-๒๑.๒ กิจกรรม การควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)
- การระบาดของไข้เลือดออก สิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยเอื้อต่อการขยายพันธ์ยุงลาย
๑.๓ กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ
- การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่
ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต
๑.๔ งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การประเมินภายใน (SAR) การจัดการประเมินภายในสถานศึกษาให้ได้มาตาฐานตามระเบียบ
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (9)
2.๑ การพัฒนาการจัดเก็บรายได้
2.1.1 จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย
2.1.2 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย
แผ่นพับให้ความรู้ เป็นต้น
2.๒ การควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)
2.2.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ
ยุงลาย
2.2.2 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย
2.2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ อสม.ออกตรวจเยี่ยมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการกำจัดยุงลาย
ป้องกันไข้เลือดออก และตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว
2.3 การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ
2.3.1 จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
แจกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
2.3.2 ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหมูสี และปิด
ประกาศตามร้านค้าต่างๆในเขตเทศบาลตำบลหมูสี เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
2.4 งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.4.1 ร่วมประชุม/ตรวจสอบ การจัดการประเมินภายใน (SAR) กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
2.4.2 สนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
หลัดสูตรที่เกี่ยวข้อง
2.4.3 ติดตามประเมินผลการจัดทำการประเมินภายในสถานศึกษา (SAR) อย่างสม่ำเสมอทุกปี

แบบ ปค. 4
........................เทศบาลตำบลหมูสี..........................
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด .............30 กันยายน 256๒........................
(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับ
ความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มี
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการ
กำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ หน้าที่ที่ถูกต้องและที่
ไม่ถูก ต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี บุคลากร
เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
๒. การประเมินความเสี่ยง
มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาล
ตำบลหมู สี แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ กิ จ กรรมที ่ ช ั ด เจน
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการดำเนินงานให้สำเร็จ ด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ ผู้บริหารมีการระบุ
ความเสี ่ ย ง ทั ้ ง จากปั จ จั ย ภายในและภายนอกที ่ อ าจมี
ผลกระทบต่ อ การบรรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
เทศบาลตำบลหมูสี มีการวิเคราะห์ ความเสี่ย งที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการประเมินการเปลี่ยงแปลงของความเสี่ยง
จากปัจจัยด้านต่างๆ ประกอบการประเมิน
๓. กิจกรรมการควบคุม
เทศบาลตำบลหมูสีมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้
มั ่ น ใจว่ า เมื ่ อ นำไปปฏิบ ั ติ แ ล้ ว จะเกิ ด ผลสำเร็ จตามที ่ฝ ่าย
บริหารกำหนดไว้ โดยกำหนดกิจกรรมควบคุบภายในไว้ใน
รายละเอียดทุกโครงการ เพื่อให้เล็งเห็นความเสี่ยงที่อาจทำให้
เกิดผลกระทบต่อความสำเร็จ ทำให้เกิดความระมัดระวังใน
การปฏิ บั ต ิ ง าน และสามารถปฏิ บ ั ต ิ ง านให้ ส ำเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู้บริหารของ เทศบาลตำบลหมูสี ได้ให้ความสำคัญกับ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหมูสี
อย่างมีจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานทุก
โครงการ มีการจัดระบบควบคุมภายในอย่างเพี ยงพอ และ
บุคลากรก็มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่ก็ยังมี
ข้อจำกัดบางประการที่ต้องปรับปรุง คือการปรับอัตรากำลัง
ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง และเพียงพอต่อปริมาณงาน
และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อให้ส ามารถรองรั บ การ
ดำเนินงานตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕)
การประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหมูสีมีการประเมินความเสี่ยง โดยการนำ
ระบบหารบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานมาใช้ มีการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นปัจจุบัน และมีการจัดการ
กับความเสี่ยงต่างๆจากผลการประเมิน รวมทั้งยังสามารถ
กำหนดแนวทางการป้อ งกั น ความเสี ่ ยงที ่อ าจเกิ ด ขึ้นใน
อนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
กิจกรรมการควบคุม
ในภาพรวมเทศบาลตำบลหมู ส ี ม ี ก ิ จ กรรมควบคุ ม ที่
เหมาะสม เพี่ยงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน
ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามใน
ส่วนงานที่ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในนั้น ได้มีการ
ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมไว้แล้วตามที่
รายงานในแบบ ปค.๕

-2(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยัง
ฝ่ายบริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
๔.๑การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล www.Moosi.go.th
๔.๒ หน้าเพจ เฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลหมูสี
๔.๓ และเสียงตามสาย
๔.๔ มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารให้ความรู้ใน
ส่ ว นงานต่ า งๆของเทศบาล แจกจ่ า ยเพื ่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง
๕. กิจกรรมการติดตามผล
เทศบาลตำบลหมูสี มีการปรับปรุงแบบสอบถามความพึง
พอใจของประชาชน และรายงานต่างๆเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยกำหนดให้ ค ณะทำงานในการติ ด ตามประเมิ น ผลของ
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา
กองสวัส ดิการสังคม และกองส่งเสริมการเกษตร ติดตาม
ประเมินผลแล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่าง
สม่ำเสมอ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม
- ทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจ

แบบ ปค.4 ต่อ
(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สารสนเทศและการสื่อสาร
เทศบาลตำบลหมู สี มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่
เกี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ เ หมาะสม รวมทั ้ ง มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทาง
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมการติดตามผล
เทศบาลตำบลหมู สี ม ี ก ารติ ด ตามผลการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุ ม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบั ติงานในเวที
ประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจต่อ
ประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม (๕)
เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ ...................................................
(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี
วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. 5
................เทศบาลตำบลหมูสี.........................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที.่ ..........๓๐ กันยายน 256๒....................
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
สำนักปลัด
1) กิจกรรม งานทะเบียบราษฏร การรับ
แจ้งเกิด,แจ้งตาย,แจ้งย้ายที่อยู่ และงานขอ
บ้านเลขที่

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การทำงานยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจาก
๑.ประชาชนยังไม่

1. การแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และ
การกระจายเสียง
ตามสาย
2. ออกแจกแผ่น
พับให้ความรู้แก่
ประชาชนในวัน
ประชุมหมู่บ้านทุก
หมู่
๓.การพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อ
รองรับระบบ
ฐานข้อมูล
ส่วนกลาง

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ
เพื่อให้การบริการ
ประชาชนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และ
เข้าถึงความต้องการ
ของประชาชน อำนวย
ความสะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการ

๑. ประชาชนยังขาด
ความเข้าใจใน
ขั้นตอนของการ
ให้บริการ
๒. ระบบการสื่อสาร
อินเตอร์เน็ตยังมี
ความพกพร่อง

เข้าใจขั้นตอนการ
ทำงานทะเบียบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความ ราษฏรของทาง
ราชการ
เรียบร้อย และเข้าถึงความต้องการของ
ประชาชน อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการ ๒.พื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลมีมาก
ให้บริการ
ถึง๑๙หมู่บ้าน
๓.ระบบฐานข้อมูล
งานทะเบียบฯยังมี
ข้อพกพร่อง

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การกำหนดปฏิทิน สำนักปลัด
ออกพื้นที่ให้ความรู้ เทศบาลตำบลหมูสี
แก่ประชาชนใน
๓๐/ก.ย./256๒
ขั้นตอน และงาน
บริการทะเบียน
ราษฏร์
๒.มีการปรับปรุง
เนื้อหาขั้นตอนการ
ให้บริการงานทะเบีย
บให้กระชับและ
เข้าใจง่าย
๓.มีการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตให้
ทันสมัยสามารถ
รองรับระบบ
ฐานข้อมูลส่วนกลาง
ได้

แบบ ปค. 5
................เทศบาลตำบลหมูสี.........................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที.่ ..........๓๐ กันยายน 256๒....................
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
สำนักปลัด
1. การทำงานยัง
๒) กิจกรรม การใช้และรักษารถยนต์
ไม่บรรลุ
ส่วนกลางของเทศบาล
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
วัตถุประสงค์
พนักงานขับรถ
เพื่อเตรียมการป้องกัน การวางแผน
ขาดความรอบ
ตรวจเช็คความพร้อมและประสิทธิภาพของ
ครอบ เอาใจใส่
พาหนะให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ดูแลรถยนต์
อยู่เสมอ
2. เจ้าพนักงาน
ขาดความ
ระมัดระวังในการ
ขับขี่
๓.เจ้าพนักงาน
ขาดการตรวจเช็ค
เอกสารวัน
หมดอายุของ
ใบขับขี่

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การกำชับให้
พนังงานขับรถดูแล
รักษา และบันทึก
รายงานการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
อย่างสม่ำเสอม
2. กำชับให้เจ้า
พนักงานเพิ่มความ
ระมัดระวังในการ
ขับขี่
๓. ตรวจสอบวัน
หมดอายุของ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวบทั้งวันหมดอายุ
ของใบขับขี่ของเจ้า
พนักงานอยู่เสมอ

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ
เพื่อให้เตรียมการ
ป้องกัน การวางแผน
ตรวจเช็คความพร้อม
และประสิทธิภาพของ
พาหนะให้พร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภัย
อยู่เสมอ

๑. การบันทึก
รายงานการใช้
รถยนต์ส่วนกลางยัง
ไม่เป็นปัจจุบนั
๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรอบครอบใน
การตรวจวัน
หมดอายุของใบขับขี่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การกำกับให้
สำนักปลัด
เจ้าหน้าที่จัดทำ
เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการใช้
๓๐/ก.ย./256๒
รถยนตืส่วนกลางให้
เป็นปัจจุบัน
๒.มีการกำกับดูแล
และตรวจสอบวัน
หมดอายุของใบขับขี่
ของเจ้าพนักงานและ
เร่งรัดให้ดำเนินการ
ต่ออายุใบขับขี่อย่าง
เร่งด่วน

แบบ ปค. 5
................เทศบาลตำบลหมูสี.........................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที.่ ..........๓๐ กันยายน 256๒....................
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การทำงานยังไม่
1) กิจกรรม โครงการการควบคุมโรคติดต่อ บรรลุวัตถุประสงค์
(ไข้เลือดออก)
เนื่องจาก
๑.เป็นปีระบาด
วัตถุประสงค์
ของไข้เลือดออก
เพื่อรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒.สิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหมูสี
บริเวณที่อยู่อาศัย
เอื้อต่อการแพร่
พันธ์ยุงลาย
๓.ประชาชนขาด
ความร่วมมือใน
การดูแลกำจัด
ลูกน้ำลาย

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การให้ความรู้
เกี่ยวกับมูลเหตุการ
เกิดปีระบาดของ
ไข้เลือดออกแก่ผู้นำ
ชุมชน อสม.และ
ประชาชน
2. รณรงค์ให้
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมการดูแล
สิ่งแวดล้อมภายใน
บ้านพื่อกำจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ำ
ยุงลาย

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ
เพื่อให้การป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในเขต
พื้นที่เทศบาลตำบล
หมูสีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และโรค
ไข้เลือดออกหมดไป
จากพื้นที่

๑. ยังพบประชาชน
เจ็บป่วยเป็น
ไข้เลือดออก
๒. ประชาชนยังขาด
การดูแลสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่อยู่อาศัย

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ
เสียงตามสาย
เทศบาลตำบลหมูสี
๒.การรณรงค์ให้
๓๐/ก.ย./256๒
ประชาชนดูแล
สิ่งแวดล้อมภายใน
บริเวณบ้าน และ
แจกจ่าย
ทรายอะเบทให้กับ
ประชาชนทุก
ครัวเรือน
๓.เจ้าหน้าที่ อสม.
ร่วมติดตามผลและ
รายงานสถาณการณ์
โรคไข้เลือดออก
อย่างใกล้ชิด
๔.เจ้าหน้าที่เร่งฉีด
พ่นหมอกควันกำจัด
ยุงลายให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่

แบบ ปค. 5
................เทศบาลตำบลหมูสี.........................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที.่ ..........๓๐ กันยายน 256๒....................
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองคลัง
การทำงานยังไม่
1) กิจกรรม การเงินและบัญชี
บรรลุ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฏีกาเบิกจ่าย ๑.ระบบ E-LASS
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ มีการปรับปรุง
เงิน-เบิกจ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗
การตัดจ่ายผ่าน
ระบบแบบใหม่
เจ้าหน้าที่ยังขาด
คาวมเช้าใจใน
ระบบ
2. กิจกรรม
เบิกจ่ายมีมาก
เจ้าหน้าที่มีเวลา
ไม่เพียงพอต่อการ
ทบทวนความ
ถูกต้องของฏีกา

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การใช้ระบบไลน์
ในการให้คำปรึกษา
การทำฏีกาโดย
ระบบE-LASS
2. การตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ฏีกาโดยเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ
เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องของฏีกา
เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน-เบิก
จ่ายเงินของ อปท.
พ.ศ.๒๕๔๗

๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ ความชำนาญ
ในการใช้ระบบ
การเงินและบัญชี
ผ่านระบบ e-LAAS
๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรอบครอบใน
การตรวจทาน
เอกสารประกอบฏี
กาเบิกจ่าย

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การส่งเจ้าหน้าทีท่ ี่ กองคลัง
เกี่ยวข้องเข้ารับการ เทศบาลตำบลหมูสี
อบรมระบการ
๓๐/ก.ย./256๒
จัดการบัญชีดว้ ย
ระบบ e-LAAS
๒.การกำชับให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการทำฏีกา
เบิกจ่ายตรวจสอบ
เอกสารประกอบ
ฎีกาให้ละเอียด
ครบถ้วนก่อนเบิก

แบบ ปค. 5
................เทศบาลตำบลหมูสี.........................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที.่ ..........๓๐ กันยายน 256๒....................
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองคลัง
การทำงานยังไม่
๒) กิจกรรม งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ บรรลุ
และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
วัตถุประสงค์
๑. ประชาชนบาง
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพ ท่านยังไม่มาชำระ
มากที่สุด สามารถจัดเก็บรายได้ละเอียดครบ ภาษีให้ตรงเวลา
ทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และ และยังมีลูกหนี้
เกิดประโยชน์สูงสุด
ค้างชำระภาษี
2. การจัดทำแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ยังไม่เป็นปัจจุบัน

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การ
ประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือจาก
ประชาชน
2. การส่งหนังสือ
แจ้งเตือนการชะรำ
ภาษีแก่ประชาชน
ล่วงหน้า
๓.ออกคำสั่ง
มอบหมายงานให้
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการ
จัดทำแผนที่ภาษี
พร้อมทั้งหารือแนว
ปฏิบัติเพื่อห้ได้
ข้อสรุปในการ
พัฒนาระบบแผนที่
ภาษี

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ
เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้เกิด
ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
สามารถจัดเก็บรายได้
ละเอียดครบทุก
ประเภทถูกต้อง เป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย และ
เกิดประโยชน์สูงสุด

๑. การจัดเก็บภาษี
ยังไม่เป็นไปตามที่
ประเมินไว้
๒. ประชาชนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบการเสีย
ภาษี
๓.เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ ความชำนาญ
ในเรื่องการจัดทำ
แผนที่ภาษี

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.จัดทำแผ่นพับให้ กองคลัง
ความรู้เกี่ยวกับ
เทศบาลตำบลหมูสี
ระเบียบการจัดเก็บ ๓๐/ก.ย./256๒
ภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แจกให้กับประชาชน
๒.จัดทำปฏิทนิ เพื่อ
ออกสำรวจพื้นที่
ประกอบการจัดทำ
แผนที่ภาษีให้เป็น
ปัจจุบนั
๓.จัดให้มีการอบรม
การจัดทำแผนที่ภาษี
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและขอ
ความร่วมมือ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ

แบบ ปค. 5
................เทศบาลตำบลหมูสี.........................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที.่ ..........๓๐ กันยายน 256๒....................
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองสวัสดิการสังคม
การทำงานยังไม่
๓) กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ บรรลุ
พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
วัตถุประสงค์
๑.ผู้สูงอายุ ผู้
เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ พิการ และผู้ป่วย
ผู้พิการ และผูป้ ่วยโรคเอดส์ เป็นไปด้วยความ โรคเอดส์ ไม่รับ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ เบี้ยยังชีพตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เวลาที่กำหนด
และบางรายไม่
สามารถมารับเบี้ย
ด้วยตนเองได้
๒.ผู้มีสิทธิรับเบี้ย
ให้บุคคลอื่นรับ
เบี้ยแทนโดยไม่มี
การเซ็นต์ใบมอบ
อำนาจ

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การ
ประชาสัมพันธ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพ
ล่วงหน้าอย่างน้อย
๕ วันทำการ
2. การ
ประสานงานกับ
ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่
แต่ละหมู่บ้านช่วย
อำนวยความ
สะดวกแก่ผู้รับเบี้ย
ในการเขียนใบมอบ
อำนาจให้กับผู้รับ
เบี้ยแทนอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ
เพื่อให้การดำเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
ผู้พิการ และผูป้ ่วยโรค
เอดส์ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ
และหนังสือสัง่ การที่
เกี่ยวข้อง

๑. เจ้าหน้าที่มีเวลา
ในการแจกเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ประชาชนแต่
ละหมู่บ้านน้อย
เนื่องจากพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลมีหลาย
หมู่บ้าน
๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การกำหนดปฏิทิน กองสวัสดิการสังคม
การออกจ่ายเบี้ยยัง เทศบาลตำบลหมูสี
ชีพ ทุกเดือน และมี ๓๐/ก.ย./256๒
การประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย การ
จ่ายเบี้ยยังชีพอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงวันจ่าย
เบี้ยยังชีพ ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ทาง
และผู้ป่วยโรคเอดส์ เพจของเทศบาลก่อน
วันจ่ายเบีย้ อย่างน้อย
ขาดการติดตาม
๕ วัน
ข่าวสารของทาง
ราชการทำให้บาง ๒.เจ้าหน้าที่
คนยังไม่มีการเขียน ให้บริการนำใบมอบ
อำนาจออกไปให้
ใบมอบอำนาจ
ประชาชนเขียนจน
ครบทุกคน ทุกกรณี
๓.ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับเบี้ย เปิดบัญชี
เพื่อรับเบี้ยผ่าน
ระบบธนาคาร

แบบ ปค. 5
................เทศบาลตำบลหมูสี.........................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที.่ ..........๓๐ กันยายน 256๒....................
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองส่งเสริมการเกษตร
1.การทำงานยัง
๑) กิจกรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่บรรลุ
ลุ่มน้ำลำตะคอง
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง
ไม่ค่อยให้
การบำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือน ร่วมมือกัน
ความสำคัญใน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบำบัดน้ำเสีย
ตั้งแต่ระดับต้นแต่
กลับสนใจเพียง
กิจกรรมแก้ปัญหา
ที่ปลายทาง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. การติดตาม
ประเมินผลหลังการ
อบรม และออก
ตรวจเยี่ยม
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ
2. มีการกำกับดูแล
ให้สถาน
ประกอบการมีการ
บำบัดน้ำเสียก่อน
ปล่อยลงสู่คลอง
สาธารณะ

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การให้ความรู้
เรื่องการบำบัดน้ำเสีย
เป็นที่ตระหนักแก่
ชุมชนและร่วมมือกัน
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑. จำนวนครัวเรือน
และสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาลตำบลหมูสีมี
มาก ทำให้เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถดูแลได้
อย่างทั่วถึง

๑.การกำหนดปฏิทิน
การตรวจเยี่ยม
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการให้ปฏิบัติ
ตามที่ได้รบั การ
อบรมมา
๒. มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ตามที่กฏหมาย
กำหนด

กองส่งเสริม
การเกษตร
เทศบาลตำบลหมูสี
๓๐/ก.ย./256๒

แบบ ปค. 5
................เทศบาลตำบลหมูสี.........................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที.่ ..........๓๐ กันยายน 256๒....................
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองช่าง
งานวิศวกรรม
๑) กิจกรรม การขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การอนุญาตแบบปลูกสร้างอาคาร
ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้อง
แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดำเนินงาน

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจากเจ้าของ
อาคารไม่เข้าใจ
ข้อกำหนดตาม
พรบ.ควบคุม
อาคาร

1. การให้ความรู้
ด้าน พรบ.ควบคุม
อาคารกับ
ประชาชนในพื้นที่

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การอนุญาต
แบบปลูกสร้างอาคาร
ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร
เป็นไปอย่างถูกต้อง
แม่นยำ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดใน
การดำเนินงาน

๑. มีเวลาน้อยในการ
ตรวจสอบ
รายละเอียดของ
เอกสารที่ผู้มาขอรับ
บริการนำมาไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑. มีการแจกเอกสาร กองช่าง
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลหมูสี
เกี่ยวกับระเบียบ
๓๐/ก.ย./256๒
ต่างๆและขั้นตอน
ทางราชการแก่ผู้มา
รับบริการ อย่าง
ต่อเนื่อง

แบบ ปค. 5
................เทศบาลตำบลหมูสี.........................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที.่ ..........๓๐ กันยายน 256๒....................
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายใน ให้
คำปรึกษาแนะแนวการศึกษา
๑) กิจกรรมการประเมินภายใน (SAR) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหมูสี
วัตถุประสงค์

(๔)
ความเสี่ยง

1.การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจากบุคลากร
ครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
เพื่อให้งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม ยังขาด
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ประสบการณ์ใน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
การจัดทำการ
ประเมิน
สถานศึกษา

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. ดำเนินการ
จัดการประเมิน
ภายในสถานศึกษา
(SAR)อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้งานบริหาร
การศึกษาและงาน
ส่งเสริมการศึกษา
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด

๑. เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรครู ขาด
ความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ดำเนินการประเมิน
ภายในสถานศึกษา

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.ร่วมประชุม/
กองการศึกษาฯ
ตรวจสอบการจัดการ เทศบาลตำบลหมูสี
ประเมินภายใน
๓๐/ก.ย./256๒
สถานศึกษา(SAR)กับ
คณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒฺจากภายนอก
สถานศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอ

แบบ ปค. 5
................เทศบาลตำบลหมูสี.........................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที.่ ..........๓๐ กันยายน 256๒....................
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การทำงานยังไม่
1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรครู
บรรลุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
วัตถุประสงค์
๑.ครูผู้ดูแลเด็กยัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรครูให้ปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ์
อย่างเต็มความสามารถและพัฒนาตนเองอย่าง ในสายงานดูแล
ต่อเนื่อง
เด็กตามวัย
พัฒนาการ

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. ส่งเสริมให้
บุคลากรครูเข้ารับ
การอบรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์สอน
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ครูให้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถและ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

๑. การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กประถม
วัยยังขาด
ประสบการณ์การ
เชื่อมโยงแผนการ
เรียนการสอนกับ
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก
ตามวัย
๒. การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิธีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
การออกแบบหน่วย
การเรียน ยังไม่
หลากหลาย

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การส่งครูผู้ดูแล
กองการศึกษาฯ
เด็กเข้ารับการอบรม เทศบาลตำบลหมูสี
อย่างต่อเนื่อง
๓๐/ก.ย./256๒
๒.ใช้เครื่องมือเกณฑ์
การประเมินครูตาม
มาตรฐานศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ลายมือชื่อ..................................................................
(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี
วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคผนวก

แบบ ปค. 4
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม
ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่
ชัดเจนต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. มีการแบ่งงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ
ภายนอก
1. งานด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้มีการจัด
คณะกรรมการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน ซึ ่ ง คณะกรรมการมี
คัดเลือกจากภาคประชาชน ร่วมกับภาครัฐหน่วยงานอื่นๆ
2. ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจขบวนการและขั้นตอนการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ
๒. การประเมินความเสี่ยง
1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานแต่
ละโครงการ และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคล้องกับการดำเนินงานให้สำเร็จ แต่การทำงานยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ทำงานไม่เพียงพอ
และงานแต่ละกิจกรรมที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมแต่กลับ
ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
2. งานบรรเทาสาธารณภั ย ส่ ว นใหญ่ ม ั ก เกิ ด จากภั ย
ธรรมชาติ
๓. กิจกรรมการควบคุม
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจัดทำแผ่นพับ
โปร์ชัวแจกเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
2. การรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเข้า
ร่วมการประชาคม

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ได้ให้ความสำคัญกับ
การทำงานอย่ า งโปร่ ง ใส และบุ ค ลากรก็ ม ี ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีการแบ่งส่วนงานดังนี้
- งานการการเจ้าห้าที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานแผนและงบประมาณ - งานป้องกันและบรรเทา
- งานบริหารงานบุคคล
สาธารณภัย
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานบริการและเผยแพร่
๒. แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องปรับปรุง คือ
งานทะเบียนราษฎร มี บุคลากรด้านงานทะเบียบน้อยอาจ
ทำให้การบริการกิจกรรมสอบล่าช้า และระบบการสือสาน
อินเตอร์เน็ตเกิดการขัดข้องบ่อยทำให้ไม่สามารถให้บริการ
ได้ในบางครั้ง
การประเมินความเสี่ยง
1.ควรเพิ่มบุคลากรในการทำงานโดยการทำคำสั่ง
แบ่งงาน/มอบหมายความรับผิดชอบ
2.จัดทำแผ่นพับ ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการชดเชย
เงินเมื่อประสบภัยทางธรรมชาติ
๓.จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องงานทะเบียบราษฎร
กิจกรรมการควบคุม
สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี ได้มีการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายทุกครั้งก่อนมีการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม และมีการแจกแผ่นพับความรู้
ให้เพียงพอต่อความต้องการ

-2(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยัง
ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ค และ
เสียงตามสาย
๕. กิจกรรมการติดตามผล
- ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม
- ทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจ

แบบ ปค.4 ต่อ

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหมูสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมี การ
ประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทาง
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ
กิจกรรมการติดตามผล
เทศบาลตำบลหมู สี ม ี ก ารติ ด ตามผลการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุ ม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวที
ประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจต่อ
ประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม (๕)
สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้
๑.กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แจกแก่
ประชาชนในการประชุมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง
๒.กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล มีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการจัดทำบันทึกรายงานการใช้
รถยนต์ส่วนกลางทุกกองให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
โดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมูสี จะได้ดำเนินการกำกับดูแลการขับขี่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบครอบ ระมัดระวั งเพื่อให้
การใช้รถมีความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

ลายมือชื่อ ...................................................
(นายดนัย ศรีถาวร)
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. 5
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
สำนักปลัด
1) กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน-ค่า
รักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร,ค่าเช่าบ้าน
,ค่าวัสดุ,ค่าครุภัณฑ์,ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๔)
ความเสี่ยง

1. การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจากระบบ
E-LASSมีการ
วัตถุประสงค์
ปรับปรุงการตัด
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฏีกาเบิกจ่าย จ่ายผ่านระบบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ แบบใหม่
เงิน-เบิกจ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗
เจ้าหน้าที่ยังขาด
คาวมเช้าใจ
2. เนื่องจาก
กิจกรรมเบิกจ่าย
มีมากเจ้าหน้าที่มี
เวลาไม่เพียงพอ
ต่อการทบทวน
ความถูกต้อง
ของฏีกา

(๕)
การควบคุมภายใน
ทีม่ ีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การใช้ระบบไลน์
ในการให้คำปรึกษา
การทำฏีกาโดย
ระบบE-LASS
2. การตรวจสอบ
ความถูกต้องฏีกา
โดยเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ
เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องมากที่สุด

๑. มีเวลาที่เจ้าหน้าที่
จะตรวจสอบความ
ถูกต้องของฏีกาน้อย
๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรอบครอบใน
การตรวจทาน

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน
๑.การกำกับให้
เจ้าหน้าที่มีความ
รอบครอบในการ
ตรวจทานมากขึ้น
๒.มีการให้ความรู้
เรื่องระบบE-LASS
แก่เจ้าหน้าที่

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ
สำนักปลัด
เทศบาลตำบลหมูสี
๓๐/ก.ย./256๒

แบบ ปค. 5
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
สำนักปลัด
1. การทำงานยัง
๒) กิจกรรม การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เนื่องจากขาดการ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ฏีกาการยืม ประสานงานเรื่อง
เงินและฏีกาส่งใช้เงินยืม
เอกสารการส่งใช้
เงินยืมอย่างรอบ
ครอบ

๓) กิจกรรม การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมจำนวนครั้งการโอนต่อ
ปีงบประมาณให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1. การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจากจำนวน
ครั้งการโอนต่อ
ปีงบประมาณมี
มากเกินไป

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การแจ้งเตือน
ให้คำปรึกษา
แนะนำแก่
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการยืม
เงินและส่งใช้เงินยืม
ในกรณีต่างๆ

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ
เพื่อความถูกต้องของ
เอกสารการส่งใช้เงิน
ยืม

๑. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบ
มากมายในเวลารับ
เอกสารส่งใช้จึงขาด
ความรอบครอบใน
การตรวจ
รายละเอียด
ปลีกย่อยภายใน
เอกสาร

๑.มีการประสาน
การทำงานระหว่าง
หน่วย/กอง ในการ
ตรวจสอบ
รายละเอียดของ
งบประมาณ
รายจ่ายของแต่ละ
โครงการ

มีการควบคุมภายใน ๑.งบประมาณที่ตั้งไว้
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ไม่พอกับรายจ่ายของ
ยังคงมีความเสี่ยง
โครงการ
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้
สามารถควบคุม
จำนวนครั้งการโอนต่อ
ปีงบประมาณให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่กำหนด

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การกำกับ ดูแล
สำนักปลัด
การตรวจความ
เทศบาลตำบลหมูสี
ถูกต้องของ
๓๐/ก.ย./256๒
รายละเอียด
ปลีกย่อยในเอกสาร
ส่งใช้เงินยืม
๒. มีการแนะนำให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับ
รายละเอียดของ
เอกสารการส่งใช้เงิน
ยืมแก่เจ้าหน้าที่
๑.การให้ความ
ร่วมมือ ประสานงาน
ของแต่ละหน่วย/
กอง ในการกำหนด
รายละเอียดของ
งบประมาณรายจ่าย

แบบ ปค. 5
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
สำนักปลัด
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม
การอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี ท่องเที่ยววิถี
ชุมชน รุ่นที่ ๑

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
ระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
น้อยและขาดการ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ปลูก
ประสานงานกับ
จิตสำนึกให้เยาวชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีสามารถให้ โรงเรียนในพื้นที่

1. การ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย
2. การรณรงค์ให้
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม การอบรม
เจ้าบ้านที่ดี

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสำนึกรัก
ท้องถิ่นของตนเอง

๑. มีระยะเวลาที่
จัดการอบรมต้อง
เร่งรัดให้ตรงกับช่วง
ปิดภาคเรียนของ
เยาวชน
๒. เยาวชนยังไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือ
เนื่องจากมีกิจกรรม
ของทางโรงเรียนมาก
อยู่แล้ว

๑. พนักงานขับรถ
๕) กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขาดความ
ของเทศบาล
รอบคอบ เอาใจ
ใส่ดูแลรถยนต์
วัตถุประสงค์
และขาดความ
เพื่อเตรียมการป้องกัน การวางแผน
ระมัดระวังในการ
ตรวจเช็คความพร้อมและประสิทธิภาพของ
พาหนะให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ขับขี่

๑.การกำชับให้
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบวัน
หมดอายุในใบขับขี่
ของตนเอง
๒.การติดตาม
รายงานการใช้
รถยนต์ทุกเดือน

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพือ่ ให้
การใช้รถยนต์
ส่วนกลางเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
ปลอดภัยและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

๑.กำกับดูแลการ
๑.พนักงานขับรถ ขับขี่รถยนต์ของ
ขาดความ
เจ้าหน้าที่ให้มีความ
ระมัดระวัง
รอบครอบ
๒.การบันทึก
ระมัดระวังมากขึ้น
รายงานการใช้รถไม่ ๒.จัดทำรายงาน
เป็นปัจจุบัน
การใช้รถให้เป็น
ปัจจุบัน

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนแก่นักท่องเที่ยว
ได้

อยู่เสมอ

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การกำหนดปฏิทิน สำนักปลัด
การจัดกิจกรรม
เทศบาลตำบลหมูสี
อบรมฯ
๓๐/ก.ย./256๒
๒. มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่
ต่อเนื่องยาวนานมาก
ขึ้น

แบบ ปค. 5
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
สำนักปลัด
๖) กิจกรรม งานทะเบียนราษฏร การรับ
แจ้งเกิด,แจ้งตาย,แจ้งย้ายที่อยู่ และงานขอ
บ้านเลขที่
วัตถุประสงค์

(๔)
ความเสี่ยง

1. การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
ประชาชนยังไม่
เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความ เข้าใจขั้นตอนการ
เรียบร้อย และเข้าถึงความต้องการของ
ทำงานทะเบียบ
ประชาชน อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการ ราษฏรของทาง
ให้บริการ
ราชการ
2. พื้นที่ของ
เทศบาลมีอาณา
เขตกว้าง มีมาก
ถึง ๑๙ หมู่บ้าน

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย
2. การพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อรองรับระบบ
ฐานข้อมูล
ส่วนกลาง

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
กระบวนการการ
ทำงานของงาน
ทะเบียน

๑. มีประชากรที่ตก
หล่นในระบบ
ค่อนข้างมาก
๒. ประชาชนยังไม่
ค่อยเข้าใจขั้นตอน
การให้บริการของ
งานทะเบียนราษฏร์

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การกำหนดปฏิทิน สำนักปลัด
การออกพื้นที่เพื่อให้ เทศบาลตำบลหมูสี
ความรูค้ รอบคลุมทุก ๓๐/ก.ย./256๒
พื้นที่
๒. มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่
ต่อเนื่องยาวนานมาก
ขึ้น

แบบ ปค. 5
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗) กิจกรรม การเบิกจ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
และ ป้ายจราจร
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อม การวางแผน
ป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัยและจัดเตรียมอุปกรณ์
บรรเทา สาธารณภัย

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

๑. มีจำนวน
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
ไม่เพียงพอ
๒.มีอุปกรณ์เพื่อ
บรรเทาสาธารณ
ภัยไม่เพียงพอ

๑.การ
ประชาสัมพันธ์รับ
สมัครเจ้าหน้าที่โดย
วิธีเสียงตามสาย
๒.การตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ และ
เพียงพอ

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้
การช่วยเหลือบรรเทา
สาธารณภัยแก่
ประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที

๑.สาธารณภัยในเขต
ทต.หมูสีมีมาก ส่วน
ใหญ่เป็นภัยจาก
ธรรมชาติ
๒.มีประชาชนผู้
ต้องการความ
ช่วยเหลือมีจำนวน
มาก

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การให้ความรู้แก่ สำนักปลัด
เจ้าหน้าที่ในการใช้ เทศบาลตำบลหมูสี
อุปกรณ์ เครื่องมือ ๓๐/ก.ย./256๒
ต่างๆ
๒.จัดหาอุปกรณ์เพิ่ม
จัดหาคู่มือการใช้
อุปกรณ์ต่างๆมาไว้
ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา

ลายมือชื่อ.......................................................
(นายดนัย ศรีถาวร)
นิติกรชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...๒๕๖๒....

แบบ ปค. 5
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
สำนักปลัด
1. การทำงานยัง
๑) กิจกรรม โครงการประชุมจัดทำ
ไม่บรรลุ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี(ประชาคม) วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
วัตถุประสงค์
ประชาชนยังขาด
เพื่อเสริมสร้างการรวมพลังของทุกภาคส่วน ความร่วมมือใน
ระดมความคิด ปรึกษาหารือแนวทางในการ
การแสดงความ
พัฒนาท้องถิ่น
คิดเห็นเพื่อจัดทำ
แผนฯ
งานบริหารงานบุคคล
๒) กิจกรรม การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้าง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถจัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละกองงาน มี
ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด

1. การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจากขาด
บุคคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตาม
สายงานโดยตรง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ
เพื่อความสัมฤทธิ์ผล
ของการจัดทำแผนฯ

๑. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบ
มากมายไม่มีเวลาใน
การชี้แจง แนะนำให้
ประชาชนเข้าใจใน
ความสำคัญของการ
แสดงความคิดเห็นใน
การจัดทำแผนฯ

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การจัดทำประกาศ สำนักปลัด
แผ่นพับ
เทศบาลตำบลหมูสี
ประชาสัมพันธ์
๓๐/ก.ย./256๒
เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน เกี่ยวกับ
เรื่องส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและ
ความสำคัญของการ
ประชาคม
๒. ให้มีการแสดง
๑.มีการประสาน
มีการควบคุมภายใน ๑.มีบุคคลากรไม่ครบ ความคิดเห็น
การทำงานระหว่าง แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ตามแผนอัตรากำลัง หลากหลายวิธี โดย
หน่วย/กอง ในการ ยังคงมีความเสี่ยง
สามปี
จัดเรียงลำดับ
สรรหาบุคคล
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ ๒.ผู้มาสมัครรับการ ความสำคัญของ
ผู้ปฏิบัติงานตาม
การบริหารงานบุคคล คัดเลือกส่วนใหญ่มี โครงการ
สายงานให้ตรงตาม เกิดประสิทธิภาพและ คุณสมบัติไม่ตรง
๑.มีการเปิดรับสมัคร
คุณสมบัติ และวุฒิ ประสิทธิผล สามารถ ตามที่กำหนด
จัดสรรบุคลากรให้
บุคคลเพื่อสอบ
การศึกษาที่
เพียงพอต่อความ
คัดเลือกเป็น
ระเบียบกำหนด
ต้องการ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลหมูสี

1. การ
ประชาสัมพันธ์
ชี้แจง เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจใน
กระบวนการการ
ประชาคมหมู่บ้าน

แบบ ปค. 5
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
สำนักปลัด
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP
และวิสาหกิจชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP
และวิสาหกิจชุมชน และสามารถจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว.....ได้

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่
ส่วนใหญ่ทำงาน
รับจ้างและไม่มี
เวลาในการร่วม
กิจกรรมเท่าที่ควร

1. การ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย
2. การรณรงค์ให้
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมการอบรม
จัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านท่ามะปรางค์บ้านคลองเพล

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

๑. มีระยะเวลาที่
จัดการอบรมต้อง
เร่งรัดให้ตรงกับช่วง
ฤดูกาลที่ให้บริการ
ท่องเที่ยวของชุมชน
๒. ประชาชนยังไม่
ค่อยให้ความร่วมมือ
เนื่องจากมีอาชีพ
รับจ้างและไม่เข้าใจ
หลักการทำอาชีพ
เสริม

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การกำหนดปฏิทิน สำนักปลัด
การจัดกิจกรรม
เทศบาลตำบลหมูสี
อบรมฯ
๓๐/ก.ย./256๒
๒. มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่
ต่อเนื่องยาวนานมาก
ขึ้น

ลายมือชื่อ.......................................................
(นายดนัย ศรีถาวร)
นิติกรชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...๒๕๖๒....

แบบ ปค. 4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน
ผู้บริหารกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหมูสี ให้ความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อ
การปฏิบัติงาน บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นงานต่างๆดังนี้
1. งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. งานรักษาความสะอาด
3. งานส่งเสริมสุขภาพ
๔. งานธุรการ
ภายนอก
1. สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
ประกอบกับปีนี้เป็นปีระบาดของไข้เลือดออก
2. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
๒. การประเมินความเสี่ยง
1. กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหมูสี มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และวัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานให้สำเร็จ
แต่การทำงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่
น้อยแต่พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีมากถึง ๑๙ หมู่บ้านจึง
ทำให้การทำงานล่าช้า
2. การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ยังคงล่าช้า
และไม่ทั่วถึง
๓. กิจกรรมการควบคุม
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
2.การรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนดู แ ลสิ ่ ง แวดล้ อ มภายใน
บริเวณบ้าน และแจกจ่ายทรายอะเบททุกบ้าน
๓.เจ้าหน้าที่ อสม.ร่วมติดตามผล และรายงานการเกิด
การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
๔. เจ้าหน้าที่เร่งการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. กองสาธารณสุ ข ฯ เทศบาลตำบลหมู สี ได้ ใ ห้
ความสำคั ญ กั บ การทำงาน และบุ ค ลากรก็ ม ี ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิ บั ต ิ ง าน แต่ ก ็ ย ั ง มี ข ้ อ จำกั ด บาง
ประการที่ต้องปรับปรุง คือการเพิ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบ
และการเพิ่มกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นประชาชนให้เข้าใจ
และให้ความร่วมมือ
2. ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่ เป็นพาหะนำโรค
และรณรงค์ให้ อสม.ร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และ
ต่อเนื่องเพื่อให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลงและ
หมดไปจากพื้นที่ในที่สุด
การประเมินความเสี่ยง
1. ควรเพิ่มบุคลากรในการทำงานโดยการทำคำสั่ง
แบ่งงาน/มอบหมายความรับผิดชอบ
2. จั ด สรรกำลัง เจ้ าหน้ าที ่ และขอความร่ ว มมือจาก
อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน ให้ร่วมรณรงค์ช่วยกันทำลายแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย
กิจกรรมการควบคุม
กองสาธารณสุ ข ฯ เทศบาลตำบลหมู สี ได้ ม ี ก าร
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
ไม่ให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และเจ้าหน้าที่ อสม.
ร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผล และรายงานต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารอย่ า ง
ใกล้ชิด
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แบบ ปค.4 ต่อ

(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยัง
ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์
กลุ่ม และเสียงตามสาย
๕. กิจกรรมการติดตามผล
- ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม
- ทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจ
- ออกตรวจเยี่ยมประชาชนผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกัน
แก้ไขการระบาดของโรคไข้อเลือดออก

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สารสนเทศและการสื่อสาร
เทศบาลตำบลหมู สี มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่
เกี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ เ หมาะสม รวมทั ้ ง มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทาง
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ
กิจกรรมการติดตามผล
เทศบาลตำบลหมู สี ม ี ก ารติ ด ตามผลการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุ ม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวที
ประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจต่อ
ประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม (๕)
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำ
ให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัตงิ านมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้ 1. การประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย
2. การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณบ้าน และแจกจ่ายทรายอะเบททุกบ้าน
๓. เจ้าหน้าที่ อสม.ร่วมติดตามผล และรายงานการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
๔. เจ้าหน้าที่เร่งการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
โดยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหมูสี จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้
ครอบคลุม เพื่อลดความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออก

ลายมือชื่อ ....................................................
(นายปวีณา วังคาม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รก.ผู้อำยวยการกองสาธารณสุข
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. 5
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.การทำงานยัง
1) กิจกรรม งานบริหารจัดการขยะ
ไม่บรรลุ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
วัตถุประสงค์
เนื่องจากยังมีขยะ
วัตถุประสงค์
ตกค้างในสถาน
เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูล ประกอบการและ
ฝอยในครัวเรือน และการคัดแยกขยะในสถาน ครัวเรือน
ประกอบการ

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. การให้ความรู้ ,
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย
2. การรณรงค์ให้
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม การคัด
แยกขยะมูลฝอย

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความสำคัญของการ
คัดแยกขยะเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นของตน

๑. ประชาชนผู้รับ
การอบรมไปแล้วไม่
นำไปปฏิบัติจริงมี
จำนวนมาก
๒.สถาน
ประกอบการไม่ใส่ใจ
ในเรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและไม่
ค่อยให้ความร่วมมือ

๑.การกำหนดปฏิทิน
ออกพื้นที่เพื่อติดตาม
ผล ตามรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๒. มีการให้ผู้นำ
ชุมชนและ อสม.
ช่วยติดตามผลและ
รายงานผลทางไลน์

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลหมูสี

๒) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ขอ ๑.การอบรมให้
เงินล่วงเวลา (OT)
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ประกอบฏีกาเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-เบิก
จ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗

เบิกค่าล่วงเวลาไม่
เข้าใจระเบียบ
การเบิกจ่ายที่
ถูกต้อง

ความรู้แก่พนักงาน
อย่างสม่ำเสมอ
๒.การติดตาม
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบก่อนส่ง
ฏีกาขอเบิก

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้
การเบิกจ่ายค่า
ล่วงเวลาแก่พนักงาน
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ

๑.เจ้าหน้าที่บางคน
ยังขาดความใส่ใจใน
การศึกษาระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงินของ
อปท. พ.ศ.๒๕๔๗

๑.การให้ความรู้แก่
พนักงาน และให้
พนักงานผู้ขอเบิก
จัดทำแบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
เพื่อประกอบการ
เบิกจ่ายตาม
คำแนะนำของกอง
คลัง

๓๐/ก.ย./256๒

แบบ ปค. 5
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.การทำงานยัง
๓) กิจกรรม การเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้าน
ไม่บรรลุ
งานครัว
วัตถุประสงค์
เนื่องจากบางครั้ง
วัตถุประสงค์
เจ้าหน้าที่เบิกวัสดุ
เพื่อจัดระเบียบการเบิกใช้วัสดุให้เป็นระบบ ไปใช้แต่ลืม
ง่ายต่อการตรวจเช็ค ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ ลงทะเบียน
ประหยัดขึ้น
รายการเบิก

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. การจัดทำ
ทะเบียนคุมวัสดุ
งานบ้านงานครัว
2. กำกับดูแลให้
พนักงานลงรายการ
วัสดุที่เบิกทุกครั้ง

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การเบิกจ่าย
วัสดุงานบ้านงานครัว
อย่างเป็นระบบ

๑. เจ้าหน้าที่ขาด
ความใส่ใจในการ
เขียนรายการขอเบิก
วัสดุ

๑.การกำหนดปฏิทิน
การตรวจเช็ควัสดุ
ตามทะเบียนจัดเก็บ
๒. มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติตาม
ระเบียบ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลหมูสี

๑.การตรวจสอบ
๑.การจัดทำ
เอกสาร
๔) กิจกรรม การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม
เอกสาร
ประกอบการ
ประกอบการเบิก- เบิกจ่ายให้ครบถ้วน
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ฏีกาการยืม จ่ายไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
เงินและฏีกาส่งใช้เงินยืม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-เบิก
จ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้
การเบิกจ่ายและการ
ส่งใช้เงินยืมถูกต้อง
ตามระเบียบ

๑.เจ้าหน้าที่รีบเร่ง
เบิกจ่ายจึงขาด
ความรอบครอบใน
การตรวจเช็ก
เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่าย

๑.ให้หัวหน้า
หน่วยงานย่อยได้
ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความ
ถูกต้องก่อน
ดำเนินการเบิกจ่าย
๒.เจ้าหน้าที่การเงิน
กองคลังมีการสอบ
ทานตามขั้นตอน

๓๐/ก.ย./256๒

แบบ ปค. 5
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.การทำงานยัง
๕) กิจกรรมการเก็บค่าธรรมเนียมออก
ไม่บรรลุ
ใบอนุญาตต่างๆ
วัตถุประสงค์
เนื่องจากไม่ค่อย
วัตถุประสงค์
ได้รับความ
เพื่อการเก็บค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต
ร่วมมือจากสถาน
ต่างๆเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส เป็น
ประกอบการ
ระบบ
2. พื้นที่ของ
เทศบาลมีอาณา
เขตกว้าง มีหลาย
หมู่บ้าน

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. การออกใบเสร็จ
แก่ผู้ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมทุก
ครั้ง
2. การบันทึกข้อมูล
เบื้องต้นของ
ผู้ประกอบการและ
ผู้มาชำระ
ค่าธรรมเนียม

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ประกอบการ
เห็นความสำคัญของ
หน้าที่พลเมืองกับการ
รับผิดชอบต่อกฏ
ข้อบังคับของท้องถิ่น

๑. เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถจะออก
สำรวจตรวจสอบ
ผู้ประกอบการได้
ครบเนื่องจากมี
ผู้ประกอบการ
จำนวนมาก
๒. ผู้ประกอบการยัง
ไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในเรื่องขอ
ใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการตาม
กฏหมาย

๑.การกำหนดปฏิทิน
การออกพื้นที่เพื่อให้
การพบปะกับ
ผู้ประกอบการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่
ต่อเนื่องยาวนานมาก
ขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลหมูสี

ลายมือชื่อ.......................................................
(นางปวีณา วังคาม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...๒๕๖๒....

๓๐/ก.ย./256๒

แบบ ปค. 5
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.การทำงานยัง
1) กิจกรรม โครงการควบคุมโรคติดต่อ
ไม่บรรลุ
(ไข้เลือดออก)
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
วัตถุประสงค์
-เป็นปีระบาดของ
เพื่อรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหมูสี
-สิ่งแวดล้อมเอื้อ
ต่อการแพร่พันธ์
ยุงลาย
-ประชาชนขาด
ความร่วมมือใน
การดูแลกำจัด
ลูกน้ำ

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. การให้ความรู้ ,
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย
2. การรณรงค์ให้
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม การดูแล
สิ่งแวดล้อมภายใน
บ้านเพื่อกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พื้นที่ปลอดจาก
โรคไข้เลือดออก

๑. ยังพบประชาชน
เจ็บป่วยเป็น
ไข้เลือดออก
๒.ขาดการดูแลเอาใจ
ใส่ด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อมบริเวณที่
อยู่อาศัย

๑.การกำหนดปฏิทิน
ออกพื้นที่เพื่อรณรงค์
การกำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย
๒. มีการให้ผู้นำ
ชุมชนและ อสม.
ช่วยติดตามผล
รณรงค์และรายงาน
ผลทางไลน์
๓.จัดอบรมให้ความรู้
รณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงสุขภาพ
ของตนเองและ
ครอบครัว

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลหมูสี

ลายมือชื่อ.......................................................
(นางปวีณา วังคาม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...๒๕๖๒....

๓๐/ก.ย./256๒

แบบ ปค. 4
กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน
1. ผู้บริหารกองคลัง ให้การยึดมั่นในคุณค่าของความ
ซื่อตรงและจริยธรรม ความโปร่งใส ถูกต้อง
2. ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายนอก
1. ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบั น เจ้าของที่ดิน
เป็นบุคคลที่พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด
2. ผู้เสียภาษีบางรายไม่มาชำระภาษี หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทิ์ในที่ดินแล้วแต่ไม่มีการแจ้งให้ทาง
เทศบาลทราบ
๒. การประเมินความเสี่ยง
1. กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานให้สำเร็จ ด้วย
งบประมาณตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่ยัง
มีปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมที่ยังดำเนินการ
เช่น ๑. กิจกรรมการเงินและบัญชี
2. งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ
๓. งานแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สิน
๓. กิจกรรมการควบคุม
1. มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอย่างเคร่งครัด
ก่อนการเบิกจ่ายเสมอ
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฏีกาเบิกจ่ายเข้ารับการอบรม
การจัดทำฏีกาผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
๓. จัดอบรมการจัด ทำแผนที ่ภ าษี ให้ ก ับ เจ้า หน้า ที ่ ที่
เกี่ยวข้อ งและขอความร่ว มมื อประสานงานกั บ กองงานที่
เกี่ยวข้องให้ร่วมมือและประสานงานกันอย่างเป็นระบบ

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุม
กองคลังได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจาก
ภาระกิจงานประจำอย่างเหมาะสมและเพียงพอ แต่ยังมี
กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงคือ
๑. กิจกรรมการเงินและบัญชี
2. งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ
๓. งานแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สิน
เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรง
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
การประเมินความเสี่ยง
1.กิจกรรมการเงินและบัญชี
มีหนังสือ ระเบียบ คำสั่งที่มีการประบปรุงใหม่อยู่ตลอดเวลา
ทำให้ เ จ้ า หน้ า ที ่ ไ ม่ เ ข้ า ใจในระบบ e-LAAS จึ ง ต้ อ งส่ ง
เจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม
2.งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ
ยังคงมีความเสี่ยงคือ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบการเสียภาษี และบางคนมาชำระภาษีล่าช้า
๓.งานแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สิน
มีการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ทันสมัยตรงตาม พรบ.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับปี ๒๕๖๓ มีการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการประเมินภาษีเบื้องต้นได้
กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม ตรวจสอบ
ที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานย่อยและมีการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีกาแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป

-2(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสีมีการจัดทำฏีกาผ่านระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และในงานจัดซื้อจัดจ้างก็
มีการดำเนินการโดยระบบ EGP เชื่อมโยงเครือข่ายด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ต
๕. กิจกรรมการติดตามผล
- ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม
- ทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจ

แบบ ปค.4 ต่อ

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สารสนเทศและการสื่อสาร
กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
เกี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ เ หมาะสม รวมทั ้ ง มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทาง
เว็บไซต์ เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ำเสมอ
กิจกรรมการติดตามผล
กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี มีการติดตามผลการ
ควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
กำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง และเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุม
งาน และผู ้ ม ี ห น้ า ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง โดยการติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงานในเวทีประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สำรวจ
ความพึงพอใจต่อประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม (๕)
กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้

1.กิจกรรมการเงินและบัญชี
- มีหนังสือ ระเบียบ คำสั่งที่มีการประบปรุงใหม่อยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในระบบ e-LAAS จึงต้องส่ ง
เจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม
2.งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ
- ยังคงมีความเสี่ยงคือ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการเสียภาษี และบางคนมาชำระภาษีล่าช้า
๓.งานแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สิน
- มีการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ทันสมัยตรงตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับปี ๒๕๖๒ มีการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการประเมินภาษีเบื้องต้นได้
ลายมือชื่อ .................................................
(นายคมเดช เช็กชื่นกุล)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. 5
กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
๑) กิจกรรม การรับเงินและการเก็บรักษา
เงิน

(๔)
ความเสี่ยง

1. การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจากความไม่
เข้าใจของผู้ปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติตาม
เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำ นโยบายกฎหมาย
ฎีกาเบิกจ่าย การบันทึกบัญชีการเก็บรักษาเงิน ระเบียบ และข้อ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
บังคับเกี่ยวกับ
ข้องบังคับ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การเบิกจ่ายเงิน

๒) กิจกรรมเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงินยืม
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/
บัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบนั
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฏิบัติงาน และ
ลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการเบิกจ่ายเงิน

๑. มีการจัดทำ
เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

มีการควบคุมภายใน ๑.การจัดทำเอกสาร
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ประกอบการเบิกจ่าย
ยังคงมีความเสี่ยง
ไม่ครบถ้วน
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การบริการรับ
เงิน-จ่ายเงิน การจัดทำ
ฎีกาเบิกจ่าย การ
บันทึกบัญชีการเก็บ
รักษาเงิน
๒. มีการตรวจสอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง
เอกสาร
ตามระเบียบ กฎหมาย
ข้องบังคับ ต่างๆที่
ประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน เกี่ยวข้อง และเพื่อให้
ถูกต้อง ก่อนดำเนิน สามารถดำเนินการ
ด้านการเงิน/บัญชี มี
การเบิกจ่ายเงินใน ความถูกต้องเป็น
แต่ละ รายกา
ปัจจุบนั

๑.ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการ
ตรวจเงินของ อปท.
พ.ศ.๒๕๔๗ โดย
เคร่งครัด

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.สอบทานการ
กองคลัง
ปฏิบัติงานให้เป็นไป เทศบาลตำบลหมูสี
ตามระเบียบ หนังสือ ๓๐/ก.ย./256๒
สั่งการและกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
๒.ตรวสอบการรับ
และการนำฝากเงิน
อย่างรอบครอบทุก
ครั้ง
๓.ให้หัวหน่วยงาน
ย่อยแต่ละกองได้
ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความ
ถูกต้องก่อน
ดำเนินการเบิกจ่าย
๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพแลพเรียนรู้
การปฏิบัติงาน

แบบ ปค. 5
กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองคลัง
1. รายงานทาง
๓) กิจกรรมการจัดทำรายงานการเงินราย
การเงิน ไม่มีการ
เดือน
สอบทาน อาจทำ
ให้ข้อมูลผิดพลาด
วัตถุประสงค์
และไม่มีความ
เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน/การบัญชี น่าเชื่อถือ
มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน

งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
๔) กิจกรรม การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและ
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการเบิกจ่าย
-เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ชัดเจน

๑.การเขียน
ใบเสร็จรับเงินยัง
ขาดความรอบ
ครอบ และ
ผิดพลาดบางจุด

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. มีการตรวจสอบ
การบันทึกบัญชี
และการรวบรวม
ข้อมูลในการจัดทำ
รายงานทางการเงิน
2. ตรวจสอบ
รายงานทางการ
เงินให้มีความ
น่าเชื่อถือ เป็น
ปัจจุบัน และ
ทันเวลาตามที่
กำหนด

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การดำเนินการ
ด้านการเงิน/การบัญชี
มีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบนั

๑.เจ้าหน้าที่มีน้อย
แต่ปริมาณงานมี
เยอะ
๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ทำงาน

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
๑. มีการตรวจสอบ ยังคงมีความเสี่ยง
การเบิกใบเสร็จ
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
และส่งใช้เป็น
ปฏิบัติงาน พัฒนาการ
เอกสารสำคัญได้
จัดเก็บรายได้ให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ
ครบถ้วน

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.ส่งเสริมให้
กองคลัง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลหมูสี
เข้ารับการอบรม
๓๐/ก.ย./256๒
ในเนื่อหาที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน

๑.การออก
ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนต้องต่อเนื่องและ
มีเวลานานพอ
๒.จัดหาสถานทีท่ ี่
เหมาะสมในการจัด
ฝึกอบรม

แบบ ปค. 5
กองคลัง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
๕) กิจกรรม การยืมพัสดุ,การเก็บรักษาพัสดุ
,การเบิกจ่าย-พัสดุ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การจัดเก็บรักษาพัสดุมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุฯ

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ยังไม่มี
สถานที่เก็บพัสดุที่
เรียบร้อย การ
เบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์มีหลาย
คนเบิกและยังไม่
มีการบันทึก

1. มีการยึด
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุฯ
เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การจัดเก็บ
รักษาพัสดุมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
พร้อมใช้งาน ถูกต้อง
ตามระเบียบ

๑.การเบิกพัสดุ
ครุภัณฑ์โดยไม่มีการ
บันทึกให้เป็นปัจจุบนั
๒.มีระเบียบ
กฎหมายที่ออกมาใช้
บังคับใหม่ และ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้
ศึกษาเพิ่มเติม

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.กำชับให้ผู้ที่ขอเบิก กองคลัง
พัสดุเขียนบันทึก
เทศบาลตำบลหมูสี
รายการที่ขอเบิกทุก ๓๐/ก.ย./256๒
ครั้ง และจัดทำให้
เป็นปัจจุบัน
๒.ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์

ลายมือชื่อ..................................................................
(นายคมเดช เช็กชื่นกุล)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...๒๕๖๒....

แบบ ปค. 4
กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน
1. กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑)งานวิศวกรรม ๒)งานสถาปัตยกรรม ๓)งานผังเมือง ๔)งาน
สาธารณูปโภค มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามความเหมาะสมและจำเป็น ให้กับบุคลากร เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบล
หมูสี โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านการผังเมือง(ถนน) และด้าน
ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งยังไม่สามารถให้บริการครอบคลุม
ทุกพื้นที่
ภายนอก
๒. เทศบาลตำบลหมูสีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ยเขตพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทำให้การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไม่สามารถพัฒนาให้
สอดคล้องกันรวมถึงปัญหาด้านการขยายตัวของชุมชนเป็นไป
อย่างรวดเร็ว
๒. การประเมินความเสี่ยง
๑. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และ
ขั้นตอนของระบบราชการ
๒. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านงานประปายังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และยังมีข้อจำกัด
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้นำชุมชนยังขาดความเข้าใจใน
ขั้นตอน วิธีการที่เพิ่มขึ้นของกฎหมาย จึงทำให้เกิดความ
ล่าช้า

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุม
กองช่างเทศบาลตำบลหมูส ี ได้มีการควบคุมภายใน
ตามภาระกิ จ งาน และมี ก ารติ ต ามประเมิ น ผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบั ติก ารควบคุ มภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การประเมินความเสี่ยง
กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี ได้วิเคราะห์)ประเมินระบบ
การควบคุมภายในตามภาระกิจงานประจำ ผลการประเมิน
พบว่า
๑.งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมอาคาร งาน
สาธารณูปโภค มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มี
ความพอเพียง แต่ยังพบความเสี่ยงที่จะต้ องดำเนิ น การ
จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
- ด้านงานก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างถนนคอนกรีต
การต่อเติมอาคารสำนักงานต่างๆ พบจุดอ่อนในการควบคุม
งานก่อสร้าง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
- งานประปาหมู่บ้าน พบจุดอ่อนที่ผู้นำชุมชนยังไม่
เข้ า ใจระเบี ย บ และกระบวนการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งของทาง
ราชการ จึงทำให้เกิดความล่าช้า
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แบบ ปค.4 ต่อ

(๓)
(๔)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุม
1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ให้ความรู้แก่
๑.กองช่างได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านผังเมือง
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ในการ
2. จั ด ทำแบบรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย ติดต่อราชการในเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับการผังเมืองรวม
๒.มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กอง
ช่าง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่าย เกี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ เ หมาะสม รวมทั ้ ง มี ก าร
บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ ประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทาง
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ค และเสียง เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่าย
ตามสาย
บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ
๕. กิจกรรมการติดตามผล
กิจกรรมการติดตามผล
- ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ
- ทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่จัดทำ
รายงานการดำเนินงานในแต่ละวัน ตลอดจนมีการแบ่งงาน
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมีเจ้ าหน้ าที ่ก องช่ างติดตามการ
ดำเนิ น งานอย่า งใกล้ ช ิด หากพบปั ญ หาสามารถหาแนว
ทางแก้ไขเบื้องต้นได้อย่างทันม่วงที
ผลการประเมินโดยรวม (๕)
กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้
๑.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ออกพื้นที่ให้ความรู้ภาคประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านผังเมืองและการประปา
๒.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกส่วนงานกองช่าง รวมทั้งการประสานงานจากผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความรู้ คำชี้แจงแก่
ประชาชน ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
โดย กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ให้ครอบคลุม

ลายมือชื่อ .....................................................
(นายนนท์เดชากรณ์ วงศ์จารุกิตติ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. 5
กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองช่าง
งานวิศวกรรม
๑) กิจกรรม การขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การอนุญาตแบบปลูกสร้างอาคาร
ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้อง
แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดำเนินงาน

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจากเจ้าของ
อาคารไม่เข้าใจ
ข้อกำหนดตาม
พรบ.ควบคุม
อาคาร

1. การให้ความรู้
ด้าน พรบ.ควบคุม
อาคารกับ
ประชาชนในพื้นที่

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การอนุญาต
แบบปลูกสร้างอาคาร
ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร
เป็นไปอย่างถูกต้อง
แม่นยำ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดใน
การดำเนินงาน

๑. มีเวลาน้อยในการ
ตรวจสอบ
รายละเอียดของ
เอกสารที่ผู้มาขอรับ
บริการนำมาไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน

2. กำชับเจ้าหน้าที่
๑. เจ้าหน้าที่ที่มี ให้ศึกษาระเบียบฯ
๒) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
ความรู้ ความ
และหนังสือสั่งการ
ชำนาญในการ
ที่เกี่ยวข้องในการ
วัตถุประสงค์
ควบคุมงานก่อสร้าง
เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ควบคุมงาน
ประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์ต่อการ ก่อสร้างมีน้อยแต่ ให้ถูกต้อง รอบคอบ
พัฒนาเทศบาลตำบลหมูสีและประชาชนอย่าง ปริมาณงานมีมาก และรัดกุมตาม
ระเบียบที่กำหนดไว้
แท้จริง

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑. มีการแจกเอกสาร กองช่าง
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลหมูสี
เกี่ยวกับระเบียบ
๓๐/ก.ย./256๒
ต่างๆและขั้นตอน
ทางราชการแก่ผู้มา
รับบริการ อย่าง
ต่อเนื่อง

๑.ส่งเสริมให้
๑.การผันผวนของ
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ราคาสินค้าที่เกี่ยวกับ อบรมความรู้ต่างๆที่
การก่อสร้างใน
เกี่ยวข้องกับการ
โครงการต่างๆ มีการ ปฏิบัติงาน และการ
เปลี่ยนแปลงตาม
ใช้ระบบสารสนเทศ
ราคาตลาดอยู่
ในการควบคุมงาน
ตลอดเวลา
ก่อสร้าง

แบบ ปค. 5
กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองช่าง
งานสถาปัตยกรรม
๓) กิจกรรม การออกแบบและควบคุม
อาคาร
วัตถุประสงค์

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

๑.เจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความ
ชำนาญมีน้อย
และพนักงานส่วน
ใหญ่เป็นพนักงาน
จ้าง และขาด
ประสบการณ์

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจากเจ้าของ
อาคารมีการจ้าง
เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง การออกแบบเอง
ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน จึงอาจเกิดข้อพก
การดำเนินงาน
พร่องได้ง่าย

1. กำชับให้
เจ้าหน้าที่ควบคุม
และตรวจสอบการ
ก่อสร้างให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ
ของท้องถิน่ ที่
กำหนดไว้

๑. การออกแบบและ
ควบคุมอาคารยังมี
ความเสี่ยงในเรื่อง
ขาดเจ้าหน้าที่
ควบคุมงานที่มี
ความรู้ความสามารถ
ในการตรวจสอบงาน

๑.กำชับเจ้าหน้าที่
กองช่าง
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการ เทศบาลตำบลหมูสี
ออบแบบและ
๓๐/ก.ย./256๒
ควบคุมอาคาร
จะต้องตรวจสอบ
ผู้รับจ้างให้ปฏิบัติ
ตามแบบมาตรฐานที่
กำหนดไว้ในการขอ
อนุญาตก่อสร้างตาม
ระเบียบ กฏหมาย
กำหนด

งานผังเมือง
๔) กิจกรรมการก่อสร้างถนน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การก่อสร้างถนนตามโครงการต่างๆ
ของเทศบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง
ตามระเบียบ และได้มาตรฐาน
ให้เป็นการอำนวยความสะดวกด้านการ
คมนาคมแก่ประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้
น่าอยู่

๑.การกำชับให้
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ และ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานเป็น
ระยะ สม่ำเสมอใน
ทุกๆโครงการ

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การออกแบบ
งานก่อสร้างเป็นไป
อย่างถูกต้อง แม่นยำ
และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการ
ดำเนินงาน

๑.เจ้าหน้าที่มีน้อย
และขาดความ
ชำนาญ จึงพบความ
เสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายได้

๑.การกำชับ
เจ้าหน้าที่ให้ทำการ
ตรวจสอบและ
ติดตามผลให้
เคร่งครัดพร้องทั้ง
รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ

แบบ ปค. 5
กองช่าง เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองช่าง
1. การทำงานยัง
งานธุรการ
ไม่บรรลุ
๕) กิจกรรมงานสรรบรรณส่วนกองช่าง
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
วัตถุประสงค์
เจ้าหน้าที่ยังขาด
๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านธุรการและ
ความระมัดระวัง
งานสรรบรรณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ในการปฏิบัติ
๒.เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีเพิ่ม
หน้าที่ ขาดการ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประสานงานที่ดี
ระหว่าง
หน่วยงาน

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การการ
ดำเนินการตาม
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสรรบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2. การสอบทาน
ความถูกต้องของ
หนังสือเข้า หนังสือ
ออก

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ในด้านธุรการและงาน
สรรบรรณเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ
และมีประสิทธิภาพ

๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยัง
ขาดความรอบครอบ
ในการจัดระเบียบ
เอกสาร หนังสือเข้า
หนังสือออก

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่
กองช่าง
ผู้รับผิดชอบไปศึกษา เทศบาลตำบลหมูสี
ดูงานด้านงานธุรการ ๓๐/ก.ย./256๒
หรือฝึกอบรม
เกี่ยวกับระเบียบของ
งานธุรการ

ลายมือชื่อ..................................................................
(นายนนท์เดชากรณ์ วงศืจารุกิตติ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...๒๕๖๒....

แบบ ปค. 4
กองการศีกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม
ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่
ชัดเจนต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. กองการศึกษาแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ๑.ฝ่ายบริหารการศีกษา ๒.ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้การบริหารงาน
สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ภายนอก
1. ศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูส ีได้รั บ การ
ประเมิ น การจั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาจากคณะกรรมนอก
สถานศึกษา
2. ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจนำบุตรหลานมาเข้า
ศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจำนวนมาก
๒. การประเมินความเสี่ยง
1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคล้องกับการดำเนินงานให้สำเร็จ แต่การทำงานยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษายังขาด
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้น
ประถมวัย
2. บุ ค ลากรในกองการศึ ก ษามี น ้ อ ย และยั ง ขาด
ประสบการณ์
๓. กิจกรรมการควบคุม
1. การประเมินภายใน (SAR) และการประเมินภายนอก
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. กองการศึกษา เทศบาลตำบลหมูสี ได้ให้ความสำคัญ
กับการทำงาน และบุคลากรก็มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องปรับปรุง คือ
การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากรครู โดยการส่งเสริม
ให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ
2. บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
กระตือรือล้นในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการจัดหลักสูตร
การศึกษา จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตาม
วัย
ภายนอก
๑. รณรงค์ เชิญชวนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามวันสำคัญต่างๆอย่าง
สม่ ำ เสมอ และได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากผู ้ ป กครองและ
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
การประเมินความเสี่ยง
1.ควรเพิ่มบุคลากรในการทำงานโดยการทำคำสั่ง
แบ่งงาน/มอบหมายความรับผิดชอบ
2.ควรส่งเสริมให้บุ คลากรทางการศึก ษาเข้ารั บ การ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสม
ตามวัย
กิจกรรมการควบคุม
กองการศึกษา ได้มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาโดยมีการประเมินแผนทั้งภายในและ
รับการประเมินจากภานนอกสถานศึกษา และยังส่งเสริมให้
บุคลากรครูเข้ารับการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรครูอย่าง
สม่ำเสมอ
-2-

แบบ ปค.4 ต่อ

(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ค และเสียง
ตามสาย
มี ก ารติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารหลั ก สู ต รการอบรมทาง
อินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันเวลา
๕. กิจกรรมการติดตามผล
๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม
๓. ทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจ

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สารสนเทศและการสื่อสาร
กองการศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และ
การรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และ
เสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ
กิจกรรมการติดตามผล
กองการศึกษา มีการติดตามผลการควบคุมภายใน
และประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บ ั ต ิ ง านโดยกำหนดวิ ธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุ ม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวที
ประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจต่อ
ประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม (๕)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้
๑. กิจกรรมการประเมินภายใน (SAR)
๒. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู
โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี จะได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาและ
การประเมินภายนอกสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ และได้มาตราฐานตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ลายมือชื่อ .....................................................
(นายคมเดช ชื่นเช็กกุล)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. 5
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.การทำงานยัง
๑) กิจกรรม ประเพณีลอยกระทง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
ประชาชนในพื้นที่
วัฒนธรรมและประเพณีชุมชนท้องถิ่น เพื่อการ ยังไม่ให้
อนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการ
ความสำคัญกับ
ท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. การร่วมสืบสาน
ประเพณีไทย
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม
2. การเผยแพร่และ
จัดกิจกรรมที่มุ่งให้
เห็นคุณค่าของ
ประเพณีลอยกระทง
ที่นอกจากจะเป็น
งานทีส่ ังสรรค์รื่นเริง
แล้วยังเป็นงานที่บง่
บอกถึงประเพณีของ
คนไทยที่ให้
ความสำคัญกับแม่น้ำ

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมชุมชน และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อการอนุรักษ์ มี
ประสิทธิภาพ

๑. ประชาชนในพื้นที่
ยังขาดความเข้าใจใน
การสือบสาน
ประเพณีของไทยที่
จะต้องอนุรักษ์และ
สืบสานไม่ให้สูญหาย
ตามกาลเวลา หรือ
เปลี่ยนแปลงตาม
สมัยนิยม

๑.การกำหนดข้อ
ปฏิบัติ กฏเกณฑ์ใน
การร่วมกิจกรรม
อย่างชัดเจนและ
จริงจัง
๒. มีการรณรงค์
เผยแพร่ความสำคัญ
ของการอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง
พร้อมทั้งการปลูกฝัง
ความรักและหวง
แหนวัฒนธรรมอันดี
งามให้กับคนรุ่นหลัง

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลหมูสี
๓๐/ก.ย./256๒

ลายมือชื่อ..................................................................
(นายคมเดช เช็กชื่นกุล)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...๒๕๖๒....

แบบ ปค. 5
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายใน ให้
คำปรึกษาแนะแนวการศึกษา
๑) กิจกรรมการประเมินภายใน (SAR) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหมูสี
วัตถุประสงค์

(๔)
ความเสี่ยง

1.การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจากบุคลากร
ครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
เพื่อให้งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม ยังขาด
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ประสบการณ์ใน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
การจัดทำการ
ประเมิน
สถานศึกษา

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. ดำเนินการ
จัดการประเมิน
ภายในสถานศึกษา
(SAR)อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้งานบริหาร
การศึกษาและงาน
ส่งเสริมการศึกษา
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด

๑. เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรครู ขาด
ความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ดำเนินการประเมิน
ภายในสถานศึกษา

๑.ร่วมประชุม/
ตรวจสอบการจัดการ
ประเมินภายใน
สถานศึกษา(SAR)กับ
คณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒฺจากภายนอก
สถานศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอ

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลหมูสี
๓๐/ก.ย./256๒

แบบ ปค. 5
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.การทำงานยัง
๒) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู
ไม่บรรลุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
เนื่องจากครูผู้ดูแล
วัตถุประสงค์
เด็กยังไม่ได้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรครูให้
พัฒนาตนเอง
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและพัฒนา อย่างเป็นระบบ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
และต่อเนื่อง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑. ส่งเสริมให้
บุคลากรครูเข้ารับ
การอบรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์อย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
ดียิ่งขึ้น

๑. การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิธีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ยังไม่
หลากหลาย

๑.การส่งครูผู้ดูแล
เด็กเข้ารับการอบรม
อย่างต่อเนื่อง
๒.ใช้เครื่องมือเกณฑ์
การประเมินครูตาม
มาตรฐานศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลหมูสี
๓๐/ก.ย./256๒

ลายมือชื่อ..................................................................
(นายคมเดช เช็กชื่นกุล)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...๒๕๖๒....

แบบ ปค. 4
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการ
กำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน
๒. บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความ
พยายามศึกษาหารู้ความในงานที่ได้รับมอบหมาย
๓. การตรวจสอบข้ อ มู ล ผู ้ ส ูง อายุ ท ี ่เ สีย ชีว ิต จากงาน
ทะเบียนราษฎร์อย่างเป็นปัจจุบัน
ภายนอก
1. ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ
2. มีการตรวจเช็คและจัดทำบัตรคนพิการ กรณีบัตร
หมดอายุ
๒. การประเมินความเสี่ยง
1. มีการกำหนดวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายของงาน
สวั ส ดิ ก ารและสั ง คมเทศบาลตำบลหมู สี และกำหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ กิ จ กรรมที ่ ช ั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ การ
ดำเนินงานให้สำเร็จ แต่การทำงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจากมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่มารับเบี้ย
ยังชีพตามวันเวลาที่กำหนด และผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยให้บุคคลอื่น
มารับเงินเบี้ยยังชีพแทน โดยไม่ได้มีการเซ็นต์ใบมอบอำนาจ

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. ผู้บริหารของเทศบาลตำบลหมูสี ได้ให้ความสำคัญ
กับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ความ
โปร่ ง ใส มี น โยบายและกำหนดแนวทางในการบริห ารที่
ชัดเจน
๒. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่
ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องปรับปรุงคือการเพิ่มบุคลากร
ผู้รับผิดชอบและการให้ความรู้ในเรื่องระเบียบข้อปฏิบัติงาน
๓. มีการตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุที่เสียชีวิต จากงาน
ทะเบียนราษฎร์อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ภายนอก
๑. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหมูสีมีจำนวนมาก
และเขตพื้นที่รับผิดชอบกว้างทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง
การประเมินความเสี่ยง
1.ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพล่วงหน้า
อย่างน้อย ๕ วันทำการ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
2.ควรมีการประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่แต่ละ
หมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกจ่ายเบี้ย
ยังชีพ
๓.ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ติดต่องานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ

กิจกรรมการควบคุม
เทศบาลตำบลหมูสีได้มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน
๓. ให้มีการประชาสัมพันธ์ทางเพจของเทศบาลก่อนวันจ่าย ในการขอรับเบี้ยยังชีพ และแจ้ง กำหนดปฏิทินการออกจ่าย

๓. กิจกรรมการควบคุม
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
2. การกำหนดปฏิทินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกเดือน
เบี้ยอย่างน้อย ๕ วัน

เบี้ยยังชีพ ก่อนล่วงหน้า ๕ วันทุกเดือน
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แบบ ปค.4 ต่อ

(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ค และเสียง
ตามสาย
๕. กิจกรรมการติดตามผล
๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม
๒. ทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจ

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สารสนเทศและการสื่อสาร
เทศบาลตำบลหมู สี มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่
เกี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ เ หมาะสม รวมทั ้ ง มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทาง
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ
กิจกรรมการติดตามผล
เทศบาลตำบลหมู สี ม ี ก ารติ ด ตามผลการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุ ม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มี
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการติ ดตามผลการปฏิบัติงานในเวที
ประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจต่อ
ประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม (๕)
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะ
ทำให้การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้ดังนี้
๑.การประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๒.การประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ
๓.การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่องานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
โดยกองสวัสดิการสังคม จะได้ดำเนินการจั ดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
ให้ครอบคลุม เพื่อลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะพลาดการได้รับเบี้ยยังชีพ

ลายมือชื่อ .....................................................
( นายดนัย ศรีถาวร )
นิติกรชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. 5
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองสวัสดิการสังคม
1.การทำงานยัง
๑) กิจกรรม การควบคุมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่บรรลุ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
วัตถุประสงค์
เนื่องจากผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
ผู้พิการ และ
เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์
ผู้พิการ และผูป้ ่วยโรคเอดส์ เป็นไปด้วยความ ไม่มารับเบี้ยยังชีพ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ ตามวันเวลาที่
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กำหนด
๒.ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย
ให้บุคคลอื่นมารับ
เงินเบี้ยยังชีพ
แทน โดยไม่ได้มี
การเซ็นต์ใบมอบ
อำนาจ

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. การ
ประชาสัมพันธ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพ
ล่วงหน้าอย่างน้อย
๕ วันทำการ
2. การ
ประสานงานกับ
ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่
แต่ละหมู่บ้านช่วย
อำนวยความ
สะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ที่ออก
จ่ายเบี้ยยังชีพ

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การดำเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชึพผูส้ ูงอายุ
ผู้พิการ และผูป้ ่วยโรค
เอดส์ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ
และหนังสือสัง่ การที่
เกี่ยวข้อง

๑. เจ้าหน้าที่มีเวลา
ในการแจกเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ประชาชนแต่
ละหมู่บ้านน้อย
เนื่องจากพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลมีหลาย
หมู่บ้าน
๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.การกำหนดปฏิทิน กองสวัสดิการสังคม
การออกจ่ายเบี้ยยัง เทศบาลตำบลหมูสี
ชีพ ทุกเดือน
๓๐/ก.ย./256๒
๒. มีการ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย การจ่าย
เบี้ยยังชีพอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงวันจ่าย
เบี้ยยังชีพ
และผู้ป่วยโรคเอดส์ ๓. ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ทาง
ขาดการติดตาม
เพจของเทศบาลก่อน
ข่าวสารของทาง
วันจ่ายเบีย้ อย่างน้อย
ราชการ
๕ วัน

แบบ ปค. 5
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองสวัสดิการสังคม
๒) กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินเดือน,
ค่าตอบแทน,ค่าสาธารณูปโภค
วัตถุประสงค์

(๔)
ความเสี่ยง

1.การทำงานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เนื่องจากบางครั้ง
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือน,ค่าตอบแทน,ค่า เจ้าหน้าที่มีหน้าที่
สาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบ
ที่ต้องรับผิดชอบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-เบิก
มาก ตรวจสอบ
จ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗
เอกสารไม่ทัน

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
1. มีการตรวจสอบ
เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนดำเนิน
การเบิกจ่ายเงินใน
แต่ละรายการ

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

มีการควบคุมภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ขาด
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ความรู้ความชำนาญ
ยังคงมีความเสี่ยง
ในงานที่ปฏิบัติ
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑.สรรหาบุคลากร
กองสวัสดิการสังคม
เพิ่มเติมจาก
เทศบาลตำบลหมูสี
โครงสร้างอัตรากำลัง ๓๐/ก.ย./256๒
๒.ส่งบุคลากรที่มีอยู่
เข้ารับการอบรมตาม
ระเบียบหลักสูตร
กระทรวงมหาดไทย

ลายมือชื่อ..................................................................
(นายดนัย ศรีถาวร)
นิติกรชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่...๓๐...เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...๒๕๖๒....

แบบ ปค. 4
กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมความ
โปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำตะคอง
๒. บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
๓. บุคลากรมีเพียง 1 คน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความ
ล่าช้า
ภายนอก
๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
๒. มีผู้ประกอบการจำนวนมากในพื้นที่
๒. การประเมินความเสี่ยง
1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
เทศบาลตำบลหมูสี และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคล้องกับการดำเนินงานให้สำเร็จ แต่การทำงานยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีคนทำงานเพียง 1 คน แต่พื้นที่
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำตะคองในเขตพื้นที่มีมาก
2. ผู้ประกอบการในพื้นที่มีจำนวนมากและมักก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๓. ประชาชนในพื้นที่ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม
๓. กิจกรรมการควบคุม
1. การติดตามประเมินผลหลังการอบรมให้ความรู้ และ
ออกตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
2. การกำกับดูแลให้สถานประกอบการมีการบำบัดน้ำ
เสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. ผู้บริหารของเทศบาลตำบลหมูสี ได้ให้ความสำคัญ
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำตะคอง และบุคลากรก็มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่ก็ยังมีข้อจำกัด
บางประการที่ต้องปรับปรุง คือการเพิ่มบุคลากรเพื่อแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
2. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และปลูกจิตสำนึกในการ
รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ
3. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และ
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยง
1. ควรเพิ่มบุคลากรในการทำงานโดยการทำคำสั่ง
แบ่งงาน/มอบหมายความรับผิดชอบ
2. ควรเพิ่มการกำกับดูแลให้สถานประกอบการมีการ
บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ
๓. ควรมี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ค วามรู ้ ก ั บ ประชาชนอย่ า ง
สม่ำเสมอ และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการควบคุม
เทศบาลตำบลหมูสีได้มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลุ่มน้ำลำตะคอง ให้ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมมา และมีการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการปฏิบัติตามที่กฏหมาย
กำหนด
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แบบ ปค.4 ต่อ

(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยัง
ฝ่ายบริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ เทศบาล หน้าเพจ เฟสบุ๊ค และ
เสียงตามสาย
๕. กิจกรรมการติดตามผล
๑. การติดตามประเมินผลหลังการอบรม และออกตรวจ
เยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
๒. มีการกำกับดูแลให้สถานประกอบการมีการบำบัดน้ำ
เสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ
๓. การกำหนดปฏิท ิน การตรวจเยี่ย มครัว เรือนที่เข้าร่วม

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สารสนเทศและการสื่อสาร
เทศบาลตำบลหมู สี มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่
เกี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ เ หมาะสม รวมทั ้ ง มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทาง
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ
กิจกรรมการติดตามผล
เทศบาลตำบลหมู สี ม ี ก ารติ ด ตามผลการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุ ม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มี
โครงการให้ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมมา และมีการรณรงค์ หน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวที
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนด
ประชาคม และทำแบบสอบถาม/ สำรวจความพึงพอใจต่อ
ประชาชนภายในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ
ผลการประเมินโดยรวม (๕)
กองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะ
ทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้
๑.การกำหนดปฏิทินการตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมมา และตรวจเยี่ยม
ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฏหมาย
๒.มีการกำกับดูแลให้สถานประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ

๓.รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเทศบาลตำบลหมูสี จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมครัวเรือน และผู้ประกอบการ และรณรงค์ ปลูก
จิตสำนึกในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อ .....................................................
( นายนิพล โสพรหม )
นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ
รก.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. 5
กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา ดำเนินการตามแผนควบคุมภานใน ปีงบประมาณ 256๒
(๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองส่งเสริมการเกษตร
1.การทำงานยัง
๑) กิจกรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่บรรลุ
ลุ่มน้ำลำตะคอง
วัตถุประสงค์
เนื่องจาก
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง
ไม่ค่อยให้
การบำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือน ร่วมมือกัน
ความสำคัญใน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบำบัดน้ำเสีย
ตั้งแต่ระดับต้นแต่
กลับสนใจเพียง
กิจกรรมแก้ปัญหา
ที่ปลายทาง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. การติดตาม
ประเมินผลหลังการ
อบรม และออก
ตรวจเยี่ยม
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ
2. มีการกำกับดูแล
ให้สถาน
ประกอบการมีการ
บำบัดน้ำเสียก่อน
ปล่อยลงสู่คลอง
สาธารณะ

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้
ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การให้ความรู้
เรื่องการบำบัดน้ำเสีย
เป็นที่ตระหนักแก่
ชุมชนและร่วมมือกัน
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑. จำนวนครัวเรือน
และสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาลตำบลหมูสีมี
มาก ทำให้เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถดูแลได้
อย่างทั่วถึง

๑.การกำหนดปฏิทิน
การตรวจเยี่ยม
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการให้ปฏิบัติ
ตามที่ได้รบั การ
อบรมมา
๒. มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ตามที่กฏหมาย
กำหนด

กองส่งเสริม
การเกษตร
เทศบาลตำบลหมูสี
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