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คำนำ
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 โดยให้จัดทาและเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อคณะกรรมการการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอาเภอ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
โดยในการประเมินและผลการควบคุมภายในขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยให้แสดงข้อมูล สรุปภารกิจ และวัตถุประสงค์การดาเนินงานที่สาคัญ ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การควบคุมความเสี่ยงที่สาคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมผู้รับผิดชอบประเมินการควบคุมภายในและ
วิธีการติดตามประเมินผล ซึ่งตามแนวทางในการควบคุมถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิ จมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และช่วยกันลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญ
เปล่า ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทาอันเป็นการทุจริตอันจะทาให้การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการกากับดูแลที่ดี การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลยอด เป็นกลไกที่ทาให้หน่วยงาน
ของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
เทศบาลตาบลยอด จึงให้ความสาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดของการดาเนินงาน การควบคุม
ภายใน โดยบุคคลกรของเทศบาลตาบลยอด ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีบทบาทสาคัญในการทาให้มี
การควบคุมภายใน โดยปฏิบัติจริงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
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แบบ ปค.1

หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
(เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน)
เรียน นำยอำเภอสองแคว
เทศบาลตาบลยอด อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกาหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ ความมั่น ใจอย่ างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน
จากการประเมิน ดังกล่าว เทศบาลตาบลยอด เห็ นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพี ย งพอ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายในการกากับดูแลของ นายอาเภอสองแคว
แต่ อย่ำงไรก็ดี ก็ยังมีความเสี่ยงและได้กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยยังมีจุดอ่อนที่มี
นัยสาคัญ สรุปได้ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
สำนักปลัด
1) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนวัยทางาน และเยาวชนไม่ค่อยมี
เนื่องจากไปศึกษาต่อและทางานต่างจังหวัด
2) งานด้านการบริหารงานบุคคล (ความเสี่ยงใหม่)
สาเหตุเนื่องจากการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ยังไม่เป็นไปตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2561-2563) เนื่องจากมีตาแหน่งว่างโดยเฉพาะตาแหน่งผู้บริหารงานของส่วนราชการ และพนักงาน
เทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นตาแหน่งว่างเดิม และจากการโอนย้าย และยังไม่มีผู้ใดมาบรรจุแต่งตั้งแทน
กระบวนงานซึ่งต้องมีการตัดสินใจหรือสั่งการไม่มี ทาให้การทางานล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง
3) งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่)
ไม่สามารถทราบถึงเหตุที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติได้ล่วงหน้า การรับแจ้งเหตุล่าช้า
ประกอบกับไม่มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการป้องกันดูแลและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ

กองคลัง
4) งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดทา
ทะเบี ยนทรัพย์สินยังไม่เป็น ปัจจุบัน ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกับงบทรัพย์สิน และการโอน(ย้าย)ของเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ทาให้การดาเนินการจัดทาทะเบียนทรัพย์สินไม่ต่อเนื่อง
5) การดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ยังคงค้างชาระเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
6) งานด้านการเงินและบัญชี (ความเสี่ยงใหม่)
เป็นความเสี่ยงทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์
เอกสาร เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการใหม่ๆ ทาให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
รายละเอียดไม่ทันและครอบคลุมในการปฏิบัติงาน ทาให้มีข้อผิดพลาด ในเรื่องการจัดทาเอกสารวางฎีกาเพื่อเบิกจ่าย
กองช่ำง
7) งานด้านการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ไม่มีบุคลากรด้านงานช่างที่ชานาญงาน
บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์น้อย ทาให้ปฏิบัติงานล่าช้า และผิดพลาดได้
8) งานด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง (ความเสี่ยงใหม่)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความ
ชานาญในการใช้โปรแกรม ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง จึงมีความเสี่ยงในการออกแบบและประมาณราคางาน
ก่อสร้าง ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้าและผิดพลาดได้
กองกำรศึกษำ
9) งานด้านการจัดทาบัญชีการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน กองการศึกษา ได้มีการมอบหมายให้ครู
ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทาบัญชี จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินและควบคุมพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นผู้ที่
ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาก่อน และยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
หน่วยตรวจสอบภำยใน
10) งานด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน (ความเสี่ยงใหม่)
พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในโดยตรง ในการทาหน้าที่
ตรวจสอบ สอบทาน การควบคุม และการประเมินผล หากแต่งตั้งพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งปฏิบัติห น้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เสมือนว่าไม่มีความเป็นกลางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เนื่องจากผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตน และยัง ไม่มีความเข้าใจในเรื่องการงานด้าน
การตรวจสอบภายในเท่าที่ควร

2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนมีนัยสาคัญในบางกิจกรรม ซึ่งบุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ยังคงเป็นจุดด้อย จึงควรให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมควบคุมที่ได้ปฏิบัติ และให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การควบคุมภายในมากยิ่งขึ้น ส่ วนข้อมูล สารสนเทศและการติดต่อสื่ อสารมีความเหมาะสม
อย่างไรก็ตามควรให้บุคลากรทุกคนมีความเคร่งครัดและให้ความสาคัญกับกิจกรรมพร้อมทั้งพัฒ นาด้านการใช้สื่อ
สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ส่วนการติดตามประเมินการควบคุมภายในถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในที่เหมาะสมพร้อมทั้งติดตามระบบควบคุมภายในขององค์กรให้แล้วเสร็จต่อไป
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเทศบาลตาบลยอด สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2563 โดยภาพรวมแล้ว เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน แต่ยังคงบริหารความเสี่ยง และมีการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อน/
ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ต่อไป

ลายมือชื่อ
(นายเชิดศักดิ์ ภิมาล)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลยอด
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.4
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยใน

แบบ ปค.4
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน (5 หลักกำร)
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 1.1 บุคลากรของเทศบาลตาบลยอด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ผู้กากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี 1.2 ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่ กากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ภายในส านั ก/กอง มี ค วามมุ่งมั่ น ที่ จ ะให้ ก ารบริห าร
ควบคุมภายในรวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการ
แบบ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน มี ก ารติ ด ตามการ
ควบคุมภายใน
ปฏิ บั ติ ง านที่ มอบหมายอย่ า งจริ ง จั ง และมี ก าร
ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ เป้ า ห ม า ย ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ 1.3 มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่
บัญชา อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
และความรั บ ผิ ด ชอบที่ เหมาะสม ประกอบด้ ว ย 4
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
สานัก/กอง ได้แก่ สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กอง
ภายใต้การกากับดูแลของผู้กากับดูแล
ช่ า ง และกองการศึ ก ษา โดยมี น ายกเทศมนตรีเป็ น
ผู้บังคับบัญชา
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูง 1.4 มีการส่ งเสริม ให้ บุคลากรได้รับ ความรู้ พั ฒ นาทั กษะ
ใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ
สามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
1.5 การกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิด
1.5 มีการจัดทาคาสั่ งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง
ชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภาย
เหมาะสมและชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ให้ บุ ค ลากร
ใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
รับทราบและถือปฏิบัติ
* มีการส่งเสริมให้ บุคลากรทุกคนพัฒ นาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับอบรมอย่างสม่าเสมอ
* มี ก ารควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ง านภายใน
องค์ กรให้ เป็ น ไปตามระบบควบคุม ภายในที่ กาหนด
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (4 หลักกำร)
เทศบาลตาบลยอด ได้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้า
2.1 กำรระบุวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
หมายในการด าเนิ น งานอย่ า งชั ด เจน โดยยึ ด ตามแนว
การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ นโยบายของผู้ บ ริ ห ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ อ านาจหน้ า ที่ ต าม
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงานไว้อ ย่ างชั ด เจนและเพี ย ง พระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
พอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ปัจจุบัน) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
วัตถุประสงค์
กระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
2542

แบบ ปค.4
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
2.2 วัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานสอด
คล้องกับวัตถุประสงค์องค์กร
2.2.1 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากขึ้น และเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เสนอโครงการที่คลอบคลุมทุกด้าน
2.2.2 เพื่อให้ได้บุคลากรที่มาปฏิบัติงานในองค์กร
ครบตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยคานึงถึง
ภาระค่าใช้จ่ายที่กฎหมายกาหนด
2.2.3 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความ
เดือนร้อนจากภัยธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันการณ์
2.2.4 เพื่อให้มีการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน
2.2.5 เพื่อให้ลูกหนี้มาชาระหนี้เงินกู้ยืมทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนครบจานวนที่ค้างชาระ
2.2.6 เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์
เอกสาร การจัดทาเอกสารการวางฎีกาเพื่อ
เบิก-จ่าย ได้ถูกต้องและเอกสารไม่ครบถ้วน
2.2.7 เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความชานาญในการ
ปฏิบัติงานด้านการสารวจในงานก่อสร้างเพื่อ
ลดความล่าช้าและความผิดพลาดของงาน
2.2.8 เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความชานาญในงานด้าน
การออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง
เพื่อลดความล่าช้าและความผิดพลาดของงาน
2.2.9 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับแต่งตั้งจัดทาบัญชี จัดทา
ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และควบคุมพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่กาหนด
2.2.10 เพื่อให้การควบคุมภายในและการรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แบบ ปค.4
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
2.3 กำรระบุปัจจัยเสี่ยง
2.3 ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วน
ระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มีผ ลต่อ การบรรลุ วัตถุ ประสงค์
ร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้ง
การควบคุมภายในอย่ างครอบคลุ ม ทั้งหน่ ว ยงานและ
จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในโดยกาหนดเกณฑ์
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
ในการพิจารณา และจัดลาดับความเสี่ยงผลกระทบ
นั้น
ของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว
10 ความเสี่ยงพบว่า มีความเสี่ยงเก่า 5 ความเสี่ยง
และความเสี่ยงใหม่ 5 ความเสี่ยง ทั้ง 10 ความเสี่ยง
เกิดจาก
สภำพแวดล้อมภำยนอก ประกอบด้วย
การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก บุคคล
ภายนอก การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอด
สภำพแวดล้อมภำยใน ประกอบด้วย
บุคลกรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ไม่แม่นยาใน
ระเบียบ กฎหมาย ขาดทักษะ ความชานาญเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ขาดความรอบคอบ ไม่มีคู่มือการปฏิบัติ
งานแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
* เทศบาลตาบลยอด จึงได้มีการติดตามความเสี่ยงโดย
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในการลดความเสี่ยง
โดยนา เสนอวิธีและขั้นตอนในการลดความเสี่ยงของ
แต่ละหน่วยงานแก่คณะกรรมการควบคุมภายในของ
เทศบาล
2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
มีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญ
เทศบาลตาบลยอด มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
ของความเสี่ ย ง มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ระดั บ
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จึงได้กาหนดเกณฑ์
ความสาคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่
ความสาคัญและผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความ
จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เสี่ยง จากการปฏิบัติงานของแต่ละสานัก/กอง ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง
คับ ซึง่ การเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ใหม่ๆอาจทาให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

แบบ ปค.4
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

2.5 กำรกำหนดวิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยง
1. มี การวิเคราะห์ ส าเหตุ ของความเสี่ ยงที่ อ าจ
เกิดขึ้นและกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง
2. มี ก ารแจ้ งให้ บุ ค ลากรทุ ก คนทราบเกี่ ย วกั บ
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
ที่กาหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากการขาดทักษะ
ความชานาญ ไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงด้านบุคลากร มีอัตรากาลังไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในบางสายงาน
เทศบาลตาบลยอดกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
องค์กร โดยให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
งานตามระเบียบ กฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานแต่ละด้าน และให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทาน
การวางระบบควบคุมภายในเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

3. กิจกรรมกำรควบคุม (3 หลักกำร)
3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลด 3.1 บุคลากรของเทศบาลตาบลยอด มีส่วนร่วมในการกาหนด
ความเสี่ยง เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และทราบถึง
ที่ยอมรับได้
ความสาคัญของการดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่เป็นอย่าง
ดี และมีการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยมีการ
จัดทาแผนผังโครงสร้างองค์กร และออกคาสั่งการมอบ
หมายงาน โดยระบุหน้าที่แต่ละบุคคลให้รับผิดชอบงานใน
ด้านต่างๆ ตามโครงสร้างส่วนราชการที่กาหนด และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป 3.2 สานักปลัดมีจานวน 3 กิจกรรม กองคลัง 3 กิจกรรม กอง
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
ช่าง 2 กิจกรรม กองการศึกษา 1 กิจกรรม และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 1 กิจกรรม รวม 10 กิจกรรม มีการ
ระบุวัตถุประสงค์ตามภารกิจในด้านต่างๆ มีการประชุม
เพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง

แบบ ปค.4
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
3.3 การจัดทาให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกาหนด 3.3 กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสาเร็จที่ความหวัง
โดยผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานกากับดูแลให้มีการ
และขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัตติ ามกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ตามที่กาหนดกิจกรรม
ปฏิบัติจริง
ควบคุมทั้ง 10 กิจกรรม ดังนี้
สำนักปลัด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งานด้านการบริหารงาน
บุคคล และงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง คือ งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุม
ทรัพย์สินการดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน
กองช่ำง คือ งานด้านการสารวจเพื่อการก่อสร้าง ,งาน
ด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง
กองกำรศึกษำ คือ งานด้านการจัดทาบัญชีการเงิน และ
พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยตรวจสอบภำยใน งานด้านการบริหารการ
ตรวจสอบภายใน
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (3 หลักกำร)
4.1 การจัดทาหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก าร 4.1 มีการจัดทาหรือจัดหาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
ปฏิบัติงานเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สะดวก
รวดเร็ว ถูกต้องและมีคุณภาพ
4.1.1 จัดหาระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ในการสืบค้นข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์
และการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
4.1.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่ทันสมัยสาหรับใน
การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่

แบบ ปค.4
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละความรั บ ผิ ด ที่ มี ต่ อ การควบคุ ม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็ น ในการสนั บ สนุ นให้ มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิ บั ติ ตามการควบคุ มภายในที่
กาหนด

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
4.1.3 จัดทาระบบหนังสือเวียนออนไลน์ ระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกเพิ่มความรวม
เร็วในการปฏิบัติงานและการประหยัดการใช้กระดาษ
ขององค์กร
4.1.4 จัดทาเว็บไซด์ของเทศบาลตาบลยอด
www.tassabanyod.net เพื่อประชาสัมพันธ์ บริการ
ประชาชนและจัดทาระบบร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการ
ประชาชนได้รับทราบและได้แสดงความคิดเห็น
4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ โดยการจัดทา
ระบบไลน์สานักงานเทศบาลตาบลยอด ระบบไลน์กลุ่ม
ของหน่วยงานย่อย ระบบเฟสบุ๊กเทศบาลตาบลยอด
จัดหาระบบโทรศัพท์ภายในของหน่วยงาน
4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลการ
กระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด โดย
การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์หนังสือติดต่อภายใน
ภายนอกระหว่างหน่วยงาน เว็บไซต์เทศบาลตาบลยอด
ระบบเยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็น

5. กิจกรรมกำรติดตำม (2 หลักกำร)
5.1 การระบุ การพัฒนาและการดาเนินการ
5.1 มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้เกิด
ลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
ความมั่นใจได้ว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
แผน มีการดาเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
ของการควบคุมภายใน
5.2 การประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่องหรือ 5.2 มีการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกิจกรรมจาก
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
ความเสีย่ ง
บริหารและผู้กากับ ดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สำนักปลัด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของ
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งานด้านการบริหารงาน
บุคคล และงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ปค.4
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
กองคลัง คือ งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุม
ทรัพย์สินการดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน
กองช่ำง คือ งานด้านการสารวจเพื่อการก่อสร้าง , งาน
ด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง
กองกำรศึกษำ คือ งานด้านการจัดทาบัญชีการเงิน และ
พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยตรวจสอบภำยใน งานด้านการบริหารการ
ตรวจสอบภายใน

ผลกำรประเมินโดยรวม
จากการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลยอด ทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า
1. เทศบาลตาบลยอด มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสม แต่บุคลากรบางส่วนยังต้องได้รับ
การเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ และความรอบคอบในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2. วิธีการรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดย
บุคลากรของสานัก/กอง ร่วมเป็นคณะทางาน มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่
จาเป็นต้องปรับปรุงควบคุม
3. กิจกรรมการควบคุม แต่ละสานัก/กอง ได้มีการกาหนดกิจกรรมการควบคุมและนาไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ และยังคงต้องมีการบริหารความเสี่ยง ทาให้ยังคงพบ
กิจกรรมในการควบคุม 10 กิจกรรม ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่
สำนักปลัด
1. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนวัยทางาน และเยาวชนไม่ค่อยมี เนื่องจากต้องไปศึกษาต่อ
และทางานต่างจังหวัด
2. งานด้านการบริหารงานบุคคล (ความเสี่ยงใหม่)
สาเหตุเนื่องจากการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ยังไม่เป็นไปตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 25612563) เนื่องจากมีตาแหน่งว่างโดยเฉพาะตาแหน่งผู้บริหารงานของส่วนราชการ ทาให้กระบวนงานซึ่งต้องมีการ
ตัดสิน ใจหรือสั่งการไม่มี และพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นตาแหน่งว่างเดิม และจากการโอนย้าย
ยังไม่มีผู้ใดมาบรรจุแต่งตั้งแทน ทาให้การทางานล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง

3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่)
ไม่สามารถทราบถึงเหตุที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติได้ล่วงหน้า การรับแจ้งเหตุล่าช้า ประกอบกับขาด
แคลนครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการป้องกัน ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
กองคลัง
4. งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน
เป็ น ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายใน เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดาเนิ น การจั ด ท าทะเบี ย น
ทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกับงบทรัพย์สิน และการโอน(ย้าย)ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทา
ให้การดาเนินการจัดทาทะเบียนทรัพย์สินไม่ต่อเนื่อง
5. การดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยังคงค้างชาระ
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
6. งานด้านการเงินและบัญชี (ความเสี่ยงใหม่)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เอกสาร
ประกอบ การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการใหม่ๆ ทาให้เจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียดไม่
ทันและครอบคลุมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทาให้มีข้อผิดพลาด ในเรื่องการจัดทาเอกสารวางฎีกาเพื่อ
เบิก-จ่าย
กองช่ำง
7. งานด้านการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
เป็ น ความเสี่ย งที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ขาดบุคลากรด้านงานช่างที่ช านาญงาน บุคลากรมี
ทักษะและประสบการณ์น้อย ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า และผิดพลาดได้
8. งานด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง (ความเสี่ยงใหม่)
เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความชานาญในการใช้
โปรแกรม ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง จึงมีความเสี่ยงในการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ทาให้
การปฏิบัติงานล่าช้าและผิดพลาดได้
กองกำรศึกษำ
9. งานด้านการจัดทาบัญชีการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน กองการศึกษา ได้มีการมอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดทาบัญชี จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินและควบคุมพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาก่อน และยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
หน่วยตรวจสอบภำยใน
10. งานด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน (ความเสี่ยงใหม่)
พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในโดยตรง ในการทาหน้าที่ตรวจสอบ สอบ
ทาน การควบคุม และการประเมินผล หากแต่งตั้งพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน เสมือนว่าไม่มีความเป็นกลางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เนื่องจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยังคงต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตน และยัง ไม่มีความเข้าใจในเรื่องการงานด้านการตรวจสอบภายใน
เท่าที่ควร

เทศบาลตาบลยอด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายใน ส าหรั บ หน่ ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม จากการ
ประเมินผลพบว่า ยังมีจุดอ่อนจานวน 10 กิจกรรม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลยอด มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน
(นายเชิดศักดิ์ ภิมาล)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลยอด
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.5
รำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

แบบ ปค.5
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
(3)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

(4)
ควำมเสี่ยง

(5)
กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

(6)
กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

(7)
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(8)
กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

(9)
หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนที่ เข้าร่วมประชุ มในการ
จั ด ท าแ ผ น พั ฒ น าข องอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ เป็ น
ผู้ สู งอายุ เป็ น ส่ ว นใหญ่ วั ย ท างาน
และเยาวชนไม่ค่อยมี เนื่องจากวัย
ทางานต้องไปทางานต่างจังหวัด

ประชาคมหมู่บ้าน
ทุกหมู่ บ้านเพื่อให้
ผู้บริหาร ข้าราชการ
ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนได้ร่วมกัน
เสนอความคิดเห็น
ในการพัฒนาชุมชน
และรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง

การจัดทาโครงการออก
ประชาคมหมู่ บ้ า นทุ ก
หมู่ บ้ าน มีป ระชาชนให้
ความร่วมมือมากขึ้น แต่
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่ อ งจาก ประชาชนยั ง
ขาดความรู้ ค วามเข้ าใจ
ในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น แ ล ะ บ ท บ าท
หน้าที่ของตนเอง

- ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เนื่องจากเดิมเป็นแผน
สามปี เปลี่ยนเป็นแผนสี่ปี
ปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
-ประชาชนส่วนมากที่มาประชุม
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยทางาน
และกลุ่มเยาวชน มีค่อยข้างน้อย
-โครงการกิจกรรมที่เสนอมายังไม่
ครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น และจะเน้ น
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม (กลุม่ วัย
ทางาน กลุ่มเยาวชน) ใน
โครงการมากขึ้น โดยชี้แจง
ประโยชน์ในการจัดทาโครง
การดังกล่าว
- เจ้าหน้าที่ให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
การเสนอโครงการที่ครอบคลุม
ทุกด้าน นอกเหนือจากความ
ต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สานักปลัด

สำนักปลัด
กิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นและเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่กาหนด
- เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที เพื่อนาไปสู่การพัฒนา

แบบ ปค.5
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
(3)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

(4)
ควำมเสี่ยง

(5)
กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

(6)
กำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน

(7)
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ประชุมวางแผนปรับปรุง
กรอบอัตรากาลัง โดยคานึง
ความจาเป็น ปริมาณงาน
ปริมาณคน โดยให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
บุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด

- การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็น
ไปตามแผนอัตรากาลัง 3
ปี มีจานวนอัตราว่างเดิม
และจากการโอนย้ายทา
ให้การปฏิบัติงานขาด
ความต่อเนื่อง จึงเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนบุคลากรใน
การปฏิบัติงานทาให้
กระบวนการทางานมี
ความล่าช้า และเกิด
ข้อบกพร่องได้

(8)
(9)
กำรปรับปรุงกำรควบคุม หน่วยงำน
ภำยใน
ทีร่ ับผิดชอบ

สำนักปลัด
กิจกรรม
งานด้านการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในหน่วยงานให้มคี ุณภาพ

- การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม - ปรับปรุงกรอบอัตรากาลัง
แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ให้เหมาะสมครบถ้วนกับ
ปริมาณงานและตาแหน่ง
ตามแผนอัตรากาลัง
- มีการโอนย้ายข้าราชการทาให้ขาด - สรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุ
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
และแต่งตั้งตามกรอบแผน
อัตรากาลังให้ครบถ้วน

- สรรหาบุคลากรให้ครบ
ตามกรอบอั ต รากาลั ง 3
ปี โดยค านึ งถึ ง ภาระค่ า
ใช้จ่ายที่กฎหมายกาหนด

สานักปลัด

แบบ ปค.5
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
(3)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

(4)
ควำมเสี่ยง

(5)
กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

(6)
กำรประเมินผล
กำรควบคุม
ภำยใน

- ขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบความเดื อ ดร้ อ นจาก
ภัยธรรมชาติทาให้การทางาน
ขาดประสิทธิภาพ
- ขาดการวางแผน การประ
สานงาน และการเตรียมความ
พร้อมด้านกาลังคนในการให้
ความช่วยเหลือ

- ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องจากชุมชน โดย
ผู้นาชุมชนของแต่ละ
หมู่บ้าน/ชุมชน

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เตื อ นภั ย ประจ า
ต าบล หมู่ บ้ า น/
ชุมชน เพื่อสะดวก
ในการติ ด ต่ อ และ
สื่ อ สารข้ อ มู ล การ
แจ้ งเตื อ นภั ย หรื อ
การแจ้งเหตุ

(7)
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(8)
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

(9)
หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด
กิจกรรม
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที
- เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

- เมื่อ เกิด เหตุก ารณ์ ภั ยธรรมชาติ - จั ด หาและเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นวั ส ดุ
เป็นบริเวณกว้างวัสดุและอุปกรณ์ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ของหน่ ว ยงานไม่ เ พี ย งพอ ไม่ ความเดือดร้อนให้พร้อม
สามารถควบคุมเหตุได้เองทั้งหมด
- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินการแจ้งเหตุ
- แจ้ ง รายชื่ อ ห มายเลขโทรศั พ ท์ ข อง
ล่าช้า ทาให้การให้ความช่วยเหลือ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ผู้ น าชุ ม ชน
ล่าช้าไปด้วย
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
- อบรมและให้ความรู้ในภารกิจแต่ล ะด้าน
อย่างต่อเนื่อง

สานักปลัด

แบบ ปค.5
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
(3)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

(4)
ควำมเสี่ยง

(5)
กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

(6)
กำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน

(7)
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(8)
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

(9)
หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบหา
สาเหตุผลต่างดังกล่าวและ
ปรับปรุงทรัพย์สินให้มียอด
คงเหลือตรงกัน
-ได้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินประจาปี
งบประมาณตามระเบียบฯ

- เจ้ า ห น้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ด าเนิ น การจั ด ท าทะเบี ย น
ทรัพ ย์ สิ น ยั งไม่ เป็ น ปั จจุ บั น
ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกับ
งบทรัพย์สิน

- เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน
ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ไม่ ต รง
กับงบทรัพย์สิน
-มีการโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ท าให้ ก าร
ดาเนินการจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ต่อเนื่อง

- กาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
เคร่งครัด ให้มีการจัดทา
ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน

กองคลัง

กองคลัง
กิจกรรม
การบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ - การจัดทาทะเบียน
และประสิ ท ธิ ผ ลป้ อ งกั น การสิ้ น เปลื อ งและ ทรัพย์สินยังไม่เป็น
ปัจจุบนั ทะเบียน
ปกป้องทรัพย์สินของเทศบาล
ทรัพย์สินไม่ตรงกับ
งบทรัพย์สิน

แบบ ปค.5
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
(3)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

(4)
ควำมเสี่ยง

(5)
กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

- ลูกหนี้เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนในเขต
พื้นที่ตาบลยอดบางกลุ่ม
ไม่นาเงินมาชาระหนีเ้ งิน
กู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนครบตาม
จานวนที่ได้กู้ยมื ไป

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
ดาเนินการทาหนังสือแจ้ง
ลูกหนี้เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนที่ค้าง
ชาระ ให้มาชาระหนี้เงิน
กู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน เพื่อที่จะต้องส่งเงิน
กู้ยืมทุนโครงการดังกล่าว
ส่งคืนให้กับทางอาเภอ
ต่อไป

(6)
กำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน

(7)
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(8)
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

(9)
หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

- ดาเนินการออกหนังสือแจ้งให้
มาชาระหนี้เงินกู้ยืมทุนโครงการ
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ไปยั ง ลู ก หนี้
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ที่ค้างชาระ

กองคลัง

กองคลัง
กิจกรรม
การดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน
วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ส่งเสริม ให้ ป ระชาชนมี อ าชีพ เป็ น ของ
ตนเอง มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้ประชาชนในแต่
ละหมู่ บ้ า นได้ ร่ว มคิ ด ร่ว มท า ร่ ว มตรวจสอบ
อั น เป็ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
ประชาคมระดับหมู่บ้านและตาบล และเป็นไป
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการ
ดาเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541

- ห ลั งจากที่ เจ้ า ห น้ าที่ ที่ - ลู ก หนี้ เงิ น ทุ น โครงการ
รับผิดชอบได้ดาเนินการท า เศรษฐกิ จชุมชนยังคงค้าง
หนั ง สื อ แจ้ ง ลู ก หนี้ เ งิ น ทุ น ชาระหนี้
โครงการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนที่
ค้างชาระ ให้มาชาระหนี้เงิน
กู้ ยื ม ทุ น โครงการเศรษฐกิ จ
ชุ ม ชนแล้ ว มี ลู ก หนี้ เงิน ทุ น
โครงการฯ ได้นาเงินมาชาระ
เป็ น บางกลุ่ ม แต่ ยั งไม่ ค รบ
ตามจานวนที่ได้กู้ยืมไป

แบบ ปค.5
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
(3)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

(4)
ควำมเสี่ยง

(5)
กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

- หน่วยงานผู้เบิกขาด
ทักษะและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน การ
ศึกษาระเบียบหนังสือสั่ง
การไม่แม่นยาทาให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความ
ผิดพลาด

- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครัด
- มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิด
ชอบเป็นลายลักษณ์อักษร

(6)
กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

(7)
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(8)
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

(9)
หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละ
กองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รั บ ร อ งค ว า ม ถู ก ต้ อ งก่ อ น
ดาเนินการเบิกจ่าย

กองคลัง

กองคลัง
กิจกรรม
งานด้านการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารรั บ เงิ น -จ่ า ยเงิ น การ
จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอก
งบประมาณ เป็ นไปอย่างถูก ต้องตามระเบีย บ
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทาฎีการับ
เงินเบิกจ่ายเงินในระบบคอมพิวเตอร์ e-laas มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้สามารถดาเนินงานด้านการเงินและ
บัญชีมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

- สอบทานปฏิบัติงาน - การจั ด ท าเอกสาร
ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกอบการเบิ กจ่ าย
หนังสือ สั่งการ และ ไม่ครบถ้วน
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด

- ตรวจสอบ การรั บ - มี การเร่งรัดการเบิ ก - เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อา
และการนาฝากเงิน
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ นวยการกองคลัง มีการสอบทาน
ครบถ้ ว น โดยไม่ ผ่ า น การเบิกจ่ายตามขั้นตอน
การตรวจสอบก่อน

แบบ ปค.5
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
(3)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

(4)
ควำมเสี่ยง

(5)
กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

(6)
กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

(7)
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(8)
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

(9)
หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

- เจ้าหน้ าที่ ผู้ป ฏิบั ติงานมี
ไม่ เพี ย งพอ จึ ง ท าให้ ก าร
ป ฏิ บั ติ งาน ไม่ ส ม บู รณ์
ล่ า ช้ า และเกิ ด ความผิ ด
พลาด
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น
ครุภัณฑ์สารวจ

- การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง

กองช่าง

กองช่ำง
กิจกรรม
งานด้านสารวจเพื่อการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานส ารวจออก
แบบ เขี ย นแบบก่ อ สร้ า งให้ ไ ด้ ต าม
ข้อกาหนดของแบบก่อสร้างและบริหาร
จัดการเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส
ใช้ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เท่ า ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง
ประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิ
งานมีไม่เพียงพอ จึง
ทาให้การปฏิบัติงาน
ไม่สมบูรณ์
- เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ เช่น
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
- ขาดเจ้าหน้าที่ผรู้ ับ
ผิดชอบโดยตรง

- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสารวจ - การควบคุมที่มีอ ยู่
ออกแบบได้ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ มี ค วาม เห ม าะสม
นาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับงานใน แต่ยงั ไม่เพียงพอ
ปัจจุบัน
- ให้นายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วยในการ
สารวจออกแบบ เนื่องจาก กองช่างมี
ปริมาณงานจานวนมากกว่าบุคลากรที่
รับผิดชอบ
- ขอยืมตัวข้าราชการ อปท.อื่นมาช่วย
ราชการ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ

- การส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า รั บ การอบรม
เกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ เขียนแบบ
และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ

- ขอยื ม บุ ค ลากรจากองค์ ก รปกครอง
- ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่วนท้องถิ่นอื่น มาช่วยในการปฏิบัติงาน
เป็นระยะๆ
- สรรหาบุ ค ลากรมาบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี

แบบ ปค.5
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
(3)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

(4)
ควำมเสี่ยง

(5)
กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

(6)
กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

(7)
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(8)
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

(9)
หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

- สรรหาบุคลากรในกองช่างให้ครบทุกอัตรา
ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)

กองช่าง

กองช่ำง
กิจกรรม
งานด้านการออกแบบและประมาณราคา
กลางงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ให้ ก ารออกแบบประมาณราคา
ก่ อ สร้ า งเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แม่น ยาและเกิดประโยชน์ ต่อการพัฒ นา
และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

- งานมี ปริมาณมากท าให้
บุ ค ล า ก ร ไ ม่ เพี ย ง พ อ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ส ารวจ
ประมาณราคา งานเขีย น
แบบและงานควบคุ มการ
ก่อสร้าง
- ขาดบุ คลากรที่ มี ค วามรู้
ค ว า ม ช า น า ญ ห รื อ
เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นใน
การออกแบบเขี ย นแบบ
และควบคุมงาน

- ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ - การก าหนดแนว
ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่ง ทางและควบคุมการ
การจากหน่วยงานต่างๆโดย ปฏิบัติงาน
ใช้สารสนเทศ(IT)

- งานมี ป ริ ม าณมากท า
ให้ บุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทั้ ง ส ารวจ
งานประมาณราคา งาน
เขี ย น แ บ บ แ ล ะ งาน
ควบคุมการก่อสร้าง ไม่
- สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ - ปรั บ ปรุ งแผนงาน ทั น ต าม ระ ย ะเวล าที่
เข้ า รั บ การอบรมด้ า นงาน มอบหมายงานอย่าง กาหนด
ออกแบบและประมาณราคา ชัดเจน
ตามนโยบายพัฒนาบุคลากร

- ออกคาสั่งมอบหมายงานกาหนดภารกิจให้
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- ก าชั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานให้ ศึ ก ษาระเบี ย บข้ อ
กฎหมายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้

แบบ ปค.5
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
(3)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

(4)
ควำมเสี่ยง

(5)
กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

(6)
กำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน

(7)
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ศู น ย์ พั ฒ น า
เด็กเล็กได้จัดทา
บั ญ ชี ก า ร เงิ น
แ ล ะ พั ส ดุ ข อ ง
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก
เล็กยังไม่ถูกต้อง

- มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ครู ผู้ ดู แ ล
เด็กเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
และการพั ส ดุ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการจั ด ท าบั ญ ชี การ
จั ด ท าฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเงิ น
และควบคุมพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

- เจ้าหน้ าที่ ที่ รับ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ
หน้าที่ ในการจัดทาบั ญ ชี จัดท า
ฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเงิ น และควบคุ ม
พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่
ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ เนื่ อ งจาก เจ้ า
หน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเท่าที่ควร

- กองการศึ ก ษา ได้ มี ก ารมอบ
หมายให้ ค รู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ปฏิ บั ติ
หน้ าที่ ในการจัด ทาบั ญ ชี จัด ท า
ฎีกาเบิกจ่ายเงินและควบคุมพัสดุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นผู้
ที่ ไม่ มี ป ระ ส บ การณ์ ใน การ
ปฏิบัติงานด้านนี้มาก่อน และยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อ ง
ดังกล่าว

(8)
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

(9)
หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

กองกำรศึกษำ
กิจกรรม
การจัดทาบัญชีการเงิน และพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การจัดทาบัญชี การเงินและ
การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้อง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
กาหนด

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขอคาแนะนา กองการศึกษา
จากเจ้าหน้าที่ของกองคลังสอนวิธีการ
จั ด ท าบั ญ ชี จั ด ท าฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเงิ น
และควบ คุ ม พั สดุ ให้ ถู ก ต้ องตาม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่กาหนด
- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการ
ฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

แบบ ปค.5
เทศบำลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
(3)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่
สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

(4)
ควำมเสี่ยง

(5)
กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

(6)
กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

- ดาเนินการตามหลัก
เกณฑ์กระทรวงการ
คลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ
การควบคุมภายใน
- ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ สาหรับหน่วยงานของ
งานตรวจสอบ
รัฐ พ.ศ. 2561
ภายในโดยตรง

- ดาเนินการตามหลัก
เกณฑ์กระทรวงการ
คลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ
การควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561

(7)
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(8)
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

(9)
หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

- มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน
ภายในสานั ก/กองของตนเอง ตาม
สายการบังคับบัญชา

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยตรวจสอบภำยใน
กิจกรรม
งานด้านงานบริหารการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้งานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินความเสีย่ งขององค์กรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

- การสอบทานผล
การวางระบบการ
ควบ คุมภายในและ
การรายงานผล

- การสอบทานผลการวางระบบ
การควบคุมภายในและการ
รายงานผล

- ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ - ส รรห าบุ ค ลากรเพื่ อม าด ารง
ภายในโดยตรง
ตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
ภายในเพื่ อ ให้ ต รวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ลายมือชื่อ
(นายเชิดศักดิ์ ภิมาล)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลยอด
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.6
รำยงำนผลกำรสอบทำน
กำรควบคุมภำยใน
ของผู้ตรวจสอบภำยใน

แบบ ปค.6

รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน
เรียน นำยกเทศมนตรีตำบลยอด
ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตาบลยอด ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่ ว ยงาน ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. 2563 ด้ ว ยวิธี ก ารสอบทานตามหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน
จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตาบล
ยอด มีความเพียงพอ ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
แต่อย่ำงไรก็ดี ยังมีข้อตรวจพบและข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
ควบคุมภายในที่ตรวจพบแต่สามารถควบคุมได้ ควรได้มีการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป ดังนี้
กิจกรรมควำมเสี่ยงที่ตรวจพบของหน่วยงำนเทศบำลตำบลยอด มีจำนวน 10 กิจกรรม ดังนี้
สำนักปลัด
1. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. งานด้านการบริหารงานบุคคล (ความเสี่ยงใหม่)
3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่)
กองคลัง
4. งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน
5. การดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
6. งานด้านการเงินและบัญชี (ความเสี่ยงใหม่)
กองช่ำง
7. งานด้านการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
8. งานด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง (ความเสี่ยงใหม่)
กองกำรศึกษำ
9. งานด้านการจัดทาบัญชีการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยตรวจสอบภำยใน
10. งานด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน (ความเสี่ยงใหม่)

กำรควบคุมภำยในและหรือกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
สำนักปลัด
1. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม(กลุ่มวัยทางาน กลุ่มเยาวชน) ในโครงการมากขึ้น
โดยชี้แจงประโยชน์ในการจัดทาโครงการดังกล่าว
1.2 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสนอโครงการที่ครอบคลุมทุกด้าน นอกเหนือจากความ
ต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. งานด้านการบริหารงานบุคคล (ความเสี่ยงใหม่)
2.1 สรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยคานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายที่กฎหมาย
กาหนด
3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่)
3.1 จั ด หาและเตรี ย มความพร้อมด้ านวัส ดุ อุ ป กรณ์ ในการช่ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ป ระสบความ
เดือดร้อนให้พร้อมปฏิบัติการ
3.2 แจ้งรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้นาชุมชนประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน
3.2 อบรมและให้ความรู้ในภารกิจแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง
กองคลัง
4. งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน
4.1 กาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด ให้มีการจัดทาทะเบียน
คุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
5. การดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
5.1 ดาเนินการออกหนังสือแจ้งให้มาชาระหนี้เงินกู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ไปยังลูกหนี้
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ค้างชาระ
6. งานด้านการเงินและบัญชี (ความเสี่ยงใหม่)
6.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมรับรองความถูกต้อง
ก่อนดาเนินการเบิกจ่าย
6.2 เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อานวยการกองคลัง มีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนทุกครั้ง
กองช่ำง
7. งานด้านการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
7.1 การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7.2 การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการ
เป็นไปตามระเบียบ
7.3 ขอยืมบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาช่วยในการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ
7.4 สรรหาบุคลากรมาบรรจุและแต่งตั้งตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี

8. งานด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง (ความเสี่ยงใหม่)
8.1 สรรหาบุคลากรในกองช่างให้ครบทุกอัตราตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)
8.2 ออกคาสั่งมอบหมายงานกาหนดภารกิจให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
8.3 กาชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
8.4 ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้
กองกำรศึกษำ
9. งานด้านการจัดทาบัญชีการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ของกองคลังสอนวิธีการจัดทาบัญชี จัดทา
ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และควบคุมพัสดุให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
กาหนด
9.2 ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยตรวจสอบภำยใน
10. งานด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน (ความเสี่ยงใหม่)
10.1 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและอยู่ในระเบียบ
กฎหมาย
10.2 สรรหาบุคลากรเพื่อมาดารงตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบภายในเพื่อให้ตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
ลายมือชื่อ
(นางวนิดา ธงหิมะ)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.4
หน่วยงำนย่อย

แบบ ปค.4
สำนักปลัด เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 1.1 บุคลากรของสำนักปลัดเทศบำล ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ผู้กากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี 1.2 หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล มีทัศนคติที่ดี และสนับ
หน้าที่กากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ
ควบคุมภายในรวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการ ติดตาม
ควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจังและมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
ประสิทธิภาพ
บัญชาอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน 1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอานวย
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกากับ
การ และฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
ดูแลของผู้กากับดูแล
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
หน่วยงาน
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่าเสมอ
1.5 การกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
1.5 มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ
- มีการควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กาหนดอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีการประชุม
ร่วมกัน
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ 2.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และเป้าหมายทิศทางการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน

แบบ ปค.4
สำนักปลัด เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับ
โดยคานึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ
หน่วยงานและวัดผลได้
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.2 หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
ระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัย
นั้น
ภายในและปัจจัยภายนอก โดยกาหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาและจัดลาดับความเสี่ยงผลกระทบ
ของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ดังกล่าว มีจุดอ่อนที่เสี่ยงที่สุดคือ ด้านการบริหาร
งานบุคคล เนื่องจากมีการย้ายของพนักงาน
เทศบาล ทาให้งานเกิดความไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดของเหตุในพื้นที่
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินความสาคัญหรือ
ตาบลยอด เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผล
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี 2.4 มีการกาหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เป็น
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
นัยสาคัญให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อย
ที่สุด เพื่อกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง
เช่น การออกคาสั่งมอบหมายงานของคนที่โอน
ย้ายไป ให้กับพนักงานเทศบาลในสานักปลัดให้
ปฏิบัติหน้าที่แทน
3. กิจกรรมกำรควบคุม
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลด 3.1 บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกาหนด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ มี
ยอมรับได้
ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมและควบคุมทั่วไป 3.2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
ความเสี่ยงที่มีอยู่คือ การแจ้งสาธารณภัยต่างๆ
ล่าช้า ทาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าช้า

แบบ ปค.4
สำนักปลัด เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
3..3 การจัดทาให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกาหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสาเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติจริง

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
3.3 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ควบคุมภายในที่มีอยู่คือ การประชาสัมพันธ์เบอร์
โทรศัพท์ของเทศบาลและเบอร์ฉุกเฉินให้ประชาชน
ได้รับทราบ และมีการตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้ประชา
ชนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 การจัดทาหรือการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี 4.1 มีการจัดทาหรือจัดระบบสารสนเทศในการติดต่อ
คุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายใน
สื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง
ที่กาหนด
เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันเหตุการณ์
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
4.2 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสานักปลัด
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
เทศบาลมีระดับการควบคุมในระดับที่ดีพอสมควร
ภายใน ซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
เนื่องจากได้มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้
ตามการควบคุมภายในที่กาหนด
ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต ในการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ
4.3 การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี 4.3 มีระบบการจัดการฐานข้อมูลของสานักปลัด โดยมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร การ
กาหนด
สืบค้นข้อมูล
5. กิจกรรมกำรติดตำม
5.1 การระบุ การพัฒนาและการดาเนินการประเมินผล 5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหาร
ครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ทราบ กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
การดาเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 5.2 มีการติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรม การมี
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ผู้กากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการควบคุมภายในที่
อย่างเหมาะสม
เพียงพอแล้ว แต่ยังพบว่ามี 2 กิจกรรม คือ งาน
ด้านการบริหารงานบุคคล งานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ยังมีความเสี่ยงอยู่

ผลกำรประเมินโดยรวม
สำนักปลัด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม สานักปลัด
ยังมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนวัยทางาน และเยาวชนไม่ค่อยมี เนื่องจากไป
ศึกษาต่อและทางานต่างจังหวัด
2. งานด้านการบริหารงานบุคคล (ความเสี่ยงใหม่)
สาเหตุเนื่องจากการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ยังไม่เป็นไปตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2561-2563) เนื่องจากมีตาแหน่งว่างโดยเฉพาะตาแหน่งผู้บริหารงานของส่วนราชการ กระบวนงานซึ่งต้องมี
การตัดสินใจหรือสั่งการไม่มี และพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นตาแหน่งว่างเดิม และจากการโอนย้าย
และยังไม่มีผู้ใดมาบรรจุแต่งตั้งแทน ทาให้การทางานล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง
3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่)
ไม่สามารถทราบถึงเหตุที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติได้ล่วงหน้า การรับแจ้งเหตุล่าช้า ประกอบ
กับขาดความพร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการป้องกัน ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
แต่ อย่างไรก็ตามการควบคุมภายในของสานักปลัดเทศบาลก็อยู่ในระดับที่เพียงพอในระดับหนึ่ง ซึ่งมีบางกิจกรรม
จะต้องมีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงต่อไป

(นางวนิดา ธงหิมะ)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
วันที่ 19 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.4
กองคลัง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 1.1 บุคลากรของกองคลัง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ผู้กากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี 1.2 ผู้อานวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดี และสนับสนุน
หน้าที่กากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
การปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ
ควบคุมภายในรวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตาม
ควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ 1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
บัญชาอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
บริหารงานคลัง
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกากับ
ดูแลของผู้กากับดูแล
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
หน่วยงาน
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่าเสมอ
1.5 การกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
1.5 มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ
- มีการควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กาหนดอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีการประชุม
ร่วมกัน
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ 2.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และเป้าหมายทิศทางการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน

แบบ ปค.4
กองคลัง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับโดย
คานึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได้
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.2 ผู้อานวยการกองคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและ
นั้น
ปัจจัยภายนอก โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
และจัดลาดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง
และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว มีจุดอ่อนที่
เสี่ยงที่สุดคือ การบริหารพัสดุและการควบคุม
ทรัพย์สิน การดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการ
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดของเหตุในพื้นที่
เศรษฐกิจชุมชน และ งานด้านการเงินและบัญชี
ตาบลยอด เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผล 2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินความสาคัญหรือผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
กระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 2.4 มีการกาหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เป็น
นัยสาคัญให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อย
ที่สุด เพื่อกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงเช่น การบริหารพัสดุและการควบคุม
ทรัพย์สิน กาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบ การดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน ดาเนินการออกหนังสือ
แจ้งให้มาชาระหนี้เงินกู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน และงานด้านการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่
การเงินและผู้อา นวยการกองคลัง มีการสอบทาน
3. กิจกรรมกำรควบคุม
การเบิกจ่ายตามขั้นตอน
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลด 3.1 บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกาหนด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ มี
ยอมรับได้
ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ ปค.4
กองคลัง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมและควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

3..3 การจัดทาให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกาหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสาเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติจริง

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
3.2 การบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สินการ
จัดทาทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ตรงกับงบทรัพย์สิน การดาเนินการ
เกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ยังมี
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยังคงค้าง
ชาระ และ งานด้านการเงินและบัญชี ให้ศึกษา
ระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง
3.3 การบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน กาชับให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การดาเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน ดาเนินการออกหนังสือแจ้งให้มาชาระหนี้
เงินกู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน และงานด้าน
การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อา นวย
การกองคลัง มีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม
ขั้นตอน

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 การจัดทาหรือการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี 4.1 มีการจัดทาหรือจัดระบบสารสนเทศในการติดต่อ
คุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายใน
สื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง
ที่กาหนด
เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันเหตุการณ์
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
4.2 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลังมี
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ระดับการควบคุมในระดับที่ดีพอสมควรเนื่องจาก
ภายใน ซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ได้มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการ
ตามการควบคุมภายในที่กาหนด
ปฏิบัติงาน เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต ในการสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
4.3 การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี 4.3 มีระบบการจัดการฐานข้อมูลของกองคลัง โดยมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร การ
กาหนด
สืบค้นข้อมูล
5. กิจกรรมกำรติดตำม
5.1 การระบุ การพัฒนาและการดาเนินการประเมินผล 5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหาร
ครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ทราบ กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
การดาเนินการแก้ไขอย่างทันกาล

แบบ ปค.4
กองคลัง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 5.2 มีการติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรม การ
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
บริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน การดาเนิน
ผู้กากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
การเกีย่ วกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน และ
อย่างเหมาะสม
งานด้านการเงินและบัญชี ยังคงมีความเสี่ยงอยู่
ผลกำรประเมินโดยรวม
กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติงาน และมีก ารควบคุมภายในที่ เพี ยงพอ และเหมาะสม เป็ นไปตาม หลั ก เกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม กองคลังยัง
มีความเสี่ ยงที่ต้องควบคุม คือ การบริห ารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน(ความเสี่ยงเก่า) การดาเนินการเกี่ยวกับ
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ความเสี่ยงเก่า) และ งานด้านการเงินและบัญชี (ความเสี่ยงใหม่) อย่างไรก็ตามมีบาง
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กาหนด
วิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(นางณัฐชยา พลจร)
ผู้อานวยการกองคลัง
วันที่ 19 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.4
กองช่ำง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 1.1 บุคลากรของกองช่ำง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ผู้กากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี 1.2 ผู้อานวยการกองช่าง มีทัศนคติที่ดี และสนับสนุน
หน้าที่กากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
การปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ
ควบคุมภายในรวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตาม
ควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ 1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการโยธา
บัญชาอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกากับ
ดูแลของผู้กากับดูแล
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
หน่วยงาน
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่าเสมอ
1.5 การกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
1.5 มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ
- มีการควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กาหนดอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีการประชุม
ร่วมกัน
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ 2.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และเป้าหมายทิศทางการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน

แบบ ปค.4
กองช่ำง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับโดย
คานึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได้
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.2 ผู้อานวยการกองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและ
นั้น
ปัจจัยภายนอก โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
และจัดลาดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง
และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว มีจุดอ่อนที่
เสี่ยงที่สุดคืองานด้านสารวจเพื่อการก่อสร้าง และ
งานด้านการออกแบบและประมาณราคากลางงาน
ก่อสร้าง
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดของเหตุในพื้นที่
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินความสาคัญหรือผล
ตาบลยอด เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผล
กระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี 2.4 มีการกาหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อ
กาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนาไป
ปฏิบัติ
3. กิจกรรมกำรควบคุม
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลด 3.1 บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกาหนด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ มี
ยอมรับได้
ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมและควบคุมทั่วไป 3.2 จัดทาปฏิทินแผนดาเนินงาน ปี 2563
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
3..3 การจัดทาให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกาหนดไว้ 3.3 มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็น
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสาเร็จที่คาดหวังและ
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติจริง
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดย
ทั่วกัน

แบบ ปค.4
กองช่ำง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 การจัดทาหรือการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายใน
ที่กาหนด
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กาหนด
4.3 การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กาหนด
5. กิจกรรมกำรติดตำม
5.1 การระบุ การพัฒนาและการดาเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ผู้กากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
4.1 มีการจัดทาหรือจัดระบบสารสนเทศในการติดต่อ
สื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง
เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันเหตุการณ์
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลลงในไลน์กลุ่ม หรือ
Facebook กลุ่มของกองช่าง เพื่อใช้เป็นแหล่ง
ข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้
4.3 มีระบบการจัดการฐานข้อมูลของกองช่าง โดยมี
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร การ
สืบค้นข้อมูล
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี
การดาเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
5.2 มีการติดตามประเมินผลการดาเนินการกิจกรรมที่
มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้อง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ผลกำรประเมินโดยรวม
กองช่ำง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติงาน และมีก ารควบคุมภายในที่ เพี ยงพอ และเหมาะสม เป็ นไปตาม หลั ก เกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม กองช่างยัง
มีความเสี่ยงที่ต้องควบคุม งานด้านสารวจเพื่อการก่อสร้าง(ความเสี่ยงเก่า) และ งานด้านการออกแบบและประมาณ
ราคากลางงานก่อสร้าง(ความเสี่ยงใหม่) อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การ
ปฏิบั ติงานมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลยิ่งขึ้น จึงได้ กาหนดวิธีการและแผนการปรับ ปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้แล้ว
(นายจาเนียร สาระอาภรณ์)
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองช่าง
วันที่ 19 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.4
กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 1.1 บุคลากรของกองกำรศึกษำ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ผู้กากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี 1.2 ผู้อานวยการกองการศึกษา มีทัศนคติที่ดี และ
หน้าที่กากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้
ควบคุมภายในรวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการ
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีการติดตาม
ควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
ประสิทธิภาพ
บัญชาอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน 1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกากับ
การศึกษา
ดูแลของผู้กากับดูแล
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
หน่วยงาน
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่าเสมอ
1.5 การกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
1.5 มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ
- มีการควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กาหนดอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีการประชุม
ร่วมกัน
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ 2.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และเป้ า หมายทิ ศ ทางการด าเนิ น งานอย่ า งชั ด เจน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานมี ก ารสื่ อ สารให้
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน

แบบ ปค.4
กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับโดย
คานึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได้
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.2 ผู้อานวยการกองการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
ระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัย
นั้น
ภายในและปัจจัยภายนอก โดยกาหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาและจัดลาดับความเสี่ยงผลกระทบ
ของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ดังกล่าว มีจุดอ่อนที่เสี่ยงที่สุดคือการจัดทาบัญชี
การเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดของเหตุในพื้นที่
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินความสาคัญหรือผล
ตาบลยอด เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผล
กระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี 2.4 มีการกาหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผล
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
กระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกาหนด
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้ง
เวียนให้บุคลากรทราบและนาไปปฏิบัติ
3. กิจกรรมกำรควบคุม
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลด 3.1 บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกาหนด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ มี
ยอมรับได้
ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมและควบคุมทั่วไป 3.2 ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3..3 การจัดทาให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกาหนดไว้ 3.3 มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็น
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสาเร็จที่คาดหวังและ
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติจริง
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดย
ทั่วกัน

แบบ ปค.4
กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 การจัดทาหรือการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายใน
ที่กาหนด
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กาหนด
4.3 การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กาหนด
5. กิจกรรมกำรติดตำม
5.1 การระบุ การพัฒนาและการดาเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ผู้กากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
4.1 มีการจัดทาหรือจัดระบบสารสนเทศในการติดต่อ
สื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง
เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันเหตุการณ์
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลลงในไลน์กลุ่ม หรือ
Facebook กลุ่มของกองการศึกษา เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้
4.3 มีระบบการจัดการฐานข้อมูลของกองการศึกษา
โดยมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร
การสืบค้นข้อมูล
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี
การดาเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
5.2 มีการติดตามประเมินผลการดาเนินการกิจกรรมที่
มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้อง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ผลกำรประเมินโดยรวม
กองกำรศึกษำ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลั กเกณฑ์ป ฏิบั ติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม กอง
การศึกษายังมีความเสี่ ยงที่ต้องควบคุม การจัดทาบัญ ชีการเงิน และพัส ดุของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก(ความเสี่ ยงเก่า)
อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองสุข)
ครู วิทยฐานะชานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองการศึกษา
วันที่ 19 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.4
หน่วยตรวจสอบภำยในเทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 1.1 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภำยในยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ผู้กากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี 1.2 เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในมีทัศนคติที่ดี และสนับ
หน้าที่กากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ
ควบคุมภายในรวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตาม
ควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
ประสิทธิภาพ
บัญชาอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน 1.3 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกากับ
ภายใน
ดูแลของผู้กากับดูแล
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
หน่วยงาน
1.5 การกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
1.5 มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ 2.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และเป้าหมายทิศทางการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.2 กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลาดับความ
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
เสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิด
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์
นั้น
ความเสี่ยงดังกล่าว มีจุดอ่อนที่เสี่ยงที่สุดคือไม่มีผู้
ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายในโดยตรง

แบบ ปค.4
หน่วยตรวจสอบภำยในเทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดของเหตุในพื้นที่
ตาบลยอด เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินความสาคัญหรือผล
กระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2.4 มีการกาหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผล
กระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกาหนด
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

3. กิจกรรมกำรควบคุม
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลด 3.1 กาหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุ
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ประสงค์ มีความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตาม
ยอมรับได้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมและควบคุมทั่วไป 3.2 ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3..3 การจัดทาให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกาหนดไว้ 3.3 มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็น
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสาเร็จที่คาดหวังและ
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติจริง
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดย
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ทั่วกัน
4.1 การจัดทาหรือการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี 4.1 มีการจัดทาหรือจัดระบบสารสนเทศในการติดต่อ
คุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายใน
สื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง
ที่กาหนด
เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันเหตุการณ์
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหา
ภายใน ซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ความรู้
ตามการควบคุมภายในที่กาหนด
4.3 การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี 4.3 มีระบบการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยตรวจสอบ
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ภายในโดยมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการ
กาหนด
ติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล

แบบ ปค.4
หน่วยตรวจสอบภำยในเทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
5. กิจกรรมกำรติดตำม
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
5.1 การระบุ การพัฒนาและการดาเนินการประเมินผล
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหาร
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ทราบ กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี
ครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
การดาเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
5.2 มีการติดตามประเมินผลการดาเนินการกิจกรรมที่
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
มีความเสีย่ ง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการ
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้อง
ผู้กากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
อย่างเหมาะสม
ผลกำรประเมินโดยรวม
หน่วยตรวจสอบภำยใน ของเทศบาลตาบลยอด องค์กรยังไม่ได้กาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังใน
แผนอั ตราก าลั ง 3 ปี การควบคุ มภายในยั งไม่ เพี ยงพอและเหมาะสม ตามหลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความ
เสี่ยงที่ต้องควบคุม ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในโดยตรง จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบ รวมถึงงานสอบทานผลการลงระบบการควบคุมภายใน
และการรายงานการประเมินผลการควบคุ มภายใน ซึ่งยังคงไม่มีความเข้าใจในเรื่องการจัดทางานด้านการตรวจสอบ
ภายในเท่าที่ควร ซึ่งอาจทาให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเกิดความเสี่ยงก็เป็นได้

(นางวนิดา ธงหิมะ)
หัวหน้าสานักปลัด ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ 19 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.5
หน่วยงำนย่อย

แบบ ปค.5
สำนักปลัด เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม
ในการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่ว นใหญ่ เป็ น ผู้ สู งอายุ เป็ น
ส่ ว นใหญ่ วั ย ท างาน และ
เยาวชนไม่ ค่อ ยมี เนื่ อ งจาก
วั ย ท างานต้ อ งไป ท างาน
ต่างจังหวัด

ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่
บ้านเพื่อให้ผู้บริหาร
ข้าราชการ ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนได้ร่วมกันเสนอ
ความคิดเห็นในการพัฒนา
ชุมชนและรับทราบปัญหา
ความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง

การจัดทาโครงการออก
ประชาคมหมู่ บ้ า นทุ ก
หมู่ บ้ าน มีป ระชาชนให้
ความร่วมมือมากขึ้น แต่
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่ อ งจาก ประชาชนยั ง
ขาดความรู้ ค วามเข้ าใจ
ในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น แ ล ะ บ ท บ าท
หน้าที่ของตนเอง

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้า
ใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เนื่องจากเดิมเป็นแผนสามปี เปลี่ยน
เป็นแผนสีป่ ี ปัจจุบันเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
-ประชาชนส่วนมากที่มาประชุมเป็น
กลุ่ ม ผู้ สู งอายุ กลุ่ ม วั ย ท างาน และ
กลุ่มเยาวชน มีค่อยข้างน้อย
- โครงการกิ จกรรมที่เสนอมายังไม่
ครอบคลุมทุกด้าน และจะเน้นด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชา
ชน เข้ามามีส่วนร่วม (กลุ่ม
วัยทางาน กลุ่มเยาวชน) ใน
โครงการมากขึ้น โดยชี้แจง
ประโยชน์ในการจัดทาโครง
การดังกล่าว
- เจ้าหน้าที่ให้ความรูเ้ กี่ยว
กับการเสนอโครงการที่
ครอบคลุมทุกด้านนอกเหนือ
จากความต้องการด้านโครง
สร้างพื้นฐาน

สานักปลัด

กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นและเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่กาหนด
- เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริง สามารถจัด
ลาดับ ความสาคัญของปัญหาและแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนา

แบบ ปค.5
สำนักปลัด เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

- ประชุมวางแผนปรับ
ปรุงกรอบอัตรากาลัง
โดยคานึงความจาเป็น
ปริมาณงาน ปริมาณคน
โดยให้ภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด

- การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็น ไป
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี มี
จานวนอัตราว่างเดิม และจาก
การโอนย้ายทาให้การปฏิบตั ิ
งานขาดความต่อเนื่อง จึงเสีย่ ง
ต่อการขาดแคลนบุคลากรใน
การปฏิบัติงานทาให้กระบวน
การทางานมีความล่าช้า และ
เกิดข้อบกพร่องได้

- สรรหาบุ คลากรให้ครบตาม
กรอบอั ต ราก าลั ง 3 ปี โดย
ค านึ งถึ ง ภ าระค่ าใช้ จ่ า ย ที่
กฎหมายกาหนด

สานักปลัด

งำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีคุณภาพ

- การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไป - ปรับปรุงกรอบ
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
อัตรากาลังให้เหมาะ
สมครบถ้วนกับ
ปริมาณงานและ
- มี ก ารโอนย้ ายข้ า ราชการ ตาแหน่ง ตามแผน
ท าให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ งใน อัตรากาลัง
การปฏิบัติงาน
- สรรหาบุคลากร
เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งตามกรอบ
แผนอัตรากาลังให้
ครบถ้วน

แบบ ปค.5
สำนักปลัด เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม
ภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

- ขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์
ในการช่ วยเหลื อ ประชาชนที่
ประสบความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติทาให้การทางานขาด
ประสิทธิภาพ
- ขาดการวางแผน การประ
สานงาน และการเตรียมความ
พร้อมด้านกาลังคนในการให้
ความช่วยเหลือ

- ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องจากชุมชน
โดยผู้นาชุมชนของ
แต่ละหมู่บ้าน/
ชุมชน

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เตื อ นภั ย ประจ า
ต าบล หมู่ บ้ า น/
ชุมชน เพื่อสะดวก
ในการติ ด ต่ อ และ
สื่ อ สารข้ อ มู ล การ
แจ้ งเตื อ นภั ย หรื อ
การแจ้งเหตุ

- เมื่ อ เกิ ด เห ตุ ก ารณ์ ภั ย
ธรรมชาติ เป็ น บริเวณกว้ า ง
วั ส ดุ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง
หน่ ว ยงานไม่ เ พี ย งพอ ไม่
สามารถควบคุ ม เหตุ ได้ เอง
ทั้งหมด

- จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
ให้พร้อมปฏิบัติการ

สานักปลัด

งำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที
- เพือ่ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

- แจ้ งรายชื่ อ หมายเลขโทรศั พ ท์ ข องเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้นาชุมชนประชาสัมพั นธ์ให้
- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินการแจ้ง ทราบโดยทั่วกัน
เหตุลา่ ช้า ทาให้การให้ความ - อบรมและให้ค วามรู้ในภารกิจแต่ ละด้ านอย่ าง
ช่วยเหลือล่าช้าไปด้วย
ต่อเนื่อง

(นางวนิดา ธงหิมะ)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
วันที่ 19 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.5
กองคลัง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

- การจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่เป็น
ปัจจุบัน ทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ตรงกับ
งบทรัพย์สิน

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบหา
สาเหตุผลต่างดังกล่าวและ
ปรับปรุงทรัพย์สินให้มียอด
คงเหลือตรงกัน
- ได้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินประจาปี
งบประมาณตามระเบียบฯ

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

- กาชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
เคร่งครัด ให้มีการจัดทา
ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน

กองคลัง

กำรบริหำรพัสดุและกำรควบคุมทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบริหารงานพัสดุมปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลป้องกันการสิ้นเปลืองและปกป้องทรัพย์สินของ
เทศบาล

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่
เป็ น ปั จ จุ บั น ทะเบี ย น
ทรั พ ย์ สิ น ไม่ ต รงกั บ งบ
ทรัพย์สิน

- เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน
ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ไม่ ต รง
กับงบทรัพย์สิน
- มีการโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ท าให้ ก าร
ดาเนินการจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ต่อเนื่อง

แบบ ปค.5
กองคลัง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน

- ลูกหนี้เงินทุนโครง
การเศรษฐกิจชุมชนใน
เขตพื้นที่ตาบลยอด
บางกลุ่ม ไม่นาเงินมา
ชาระหนี้เงินกู้ยืมทุน
โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนครบตามจานวน
ที่ได้กู้ยืมไป

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
ดาเนินการทาหนังสือแจ้ง
ลูกหนี้เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนที่ค้าง
ชาระ ให้มาชาระหนี้เงิน
กู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน เพื่อที่จะต้องส่งเงิน
กู้ยืมทุนโครงการดังกล่าว
ส่งคืนให้กับทางอาเภอ
ต่อไป

- ห ลั งจากที่ เจ้ า ห น้ าที่ ที่ - ลู ก หนี้ เงิ น ทุ น โครงการ
รับผิดชอบได้ดาเนินการท า เศรษฐกิ จชุ ม ชนยั งคงค้ าง
หนั ง สื อ แจ้ ง ลู ก หนี้ เ งิ น ทุ น ชาระหนี้
โครงการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนที่
ค้างชาระ ให้มาชาระหนี้เงิน
กู้ ยื ม ทุ น โครงการเศรษฐกิ จ
ชุ ม ชนแล้ ว มี ลู ก หนี้ เงิน ทุ น
โครงการฯ ได้นาเงินมาชาระ
เป็ น บางกลุ่ ม แต่ ยั งไม่ ค รบ
ตามจานวนที่ได้กู้ยืมไป

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

- ด าเนิ น การออก
ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ม า
ชาระหนี้เงินกู้ยืมทุน
โครงการเศรษฐกิ จ
ชุ ม ชน ไปยั ง ลู ก หนี้
เงิ น ทุ น โค ร งก า ร
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนที่
ค้างชาระ

กองคลัง

กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเงินทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเป็นของตนเอง มีรายได้
เพิ่มขึ้น โดยให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมตรวจสอบ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาคมระดับหมู่บ้านและตาบล และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนิน โครงการเศรษฐกิ จ
ชุมชน พ.ศ. 2541

แบบ ปค.5
กองคลัง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

- หน่วยงานผู้เบิกขาด
ทักษะและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน การ
ศึกษาระเบียบหนังสือสั่ง
การไม่แม่นยาทาให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความ
ผิดพลาด

- ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2548 โดย
เคร่งครัด
- มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิด
ชอบเป็นลายลักษณ์อักษร

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่ อยแต่
ละกองได้ ต รวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความถูกต้องก่อน
ดาเนินการเบิกจ่าย

กองคลัง

งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบริการรับเงิน -จ่ายเงิน การจัดทา
ฎี กาเบิ กจ่ า ยเงิ น ตาม งบ ป ระม าณ แล ะนอก
งบประมาณ เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทาฎีการับเงิน
เบิกจ่ายเงินในระบบคอมพิวเตอร์ e-laas มีความถูก
ต้องและเป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้สามารถดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี
มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

- สอบทานปฏิบัติงานให้ - การจั ด ท าเอกสาร
เป็นไปตามระเบียบ
ประกอบการเบิ ก จ่ า ย
หนังสือ สั่งการ และ
ไม่ครบถ้วน
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด

- ตรวจสอบการรับและ - มี ก ารเร่ ง รั ด การเบิ ก - เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อา
การนาฝากเงิน
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ นวยการกองคลัง มีการสอบ
ครบถ้ ว น โดยไม่ ผ่ า น ทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน
การตรวจสอบก่อน

(นางณัฐชยา พลจร)
ผู้อานวยการกองคลัง
วันที่ 19 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.5
กองช่ำง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในทีม่ ีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

- เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานมี
ไม่ เพี ย งพอ จึ งท าให้ ก าร
ป ฏิ บั ติ งาน ไม่ ส ม บู ร ณ์
ล่าช้า และผิดพลาด
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น
ครุภัณฑ์สารวจ

- การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง

- ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง

-ขอยื ม บุ ค ลากรจากองค์ ก รปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น อื่ น ม าช่ วย ใน ก า ร
ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ
- สรรหาบุคลากรมาบรรจุและแต่งตั้ง
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

งำนด้ำนสำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานสารวจออกแบบ
เขียนแบบก่อสร้างให้ได้ตามข้อกาหนดของ
แบบก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตาม
ระเบียบและโปร่งใสใช้อุปกรณ์เครือ่ งมือเท่าที่
มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิ
งานมีไม่เพียงพอ จึง
ทาให้การปฏิบัติงาน
ไม่สมบูรณ์ เช่น งาน
สารวจระดับหรือ
แนวต่างๆ
- เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ เช่น
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
- ขาดเจ้าหน้าที่ผรู้ ับ
ผิดชอบโดยตรง

- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
- การควบคุมที่มีอ ยู่
สารวจออกแบบได้ เข้ารับการ
มี ค วาม เห ม าะสม
ฝึกอบรม เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมา แต่ยงั ไม่เพียงพอ
ปรับใช้กับงานในปัจจุบัน
- ให้นายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วยใน
การสารวจออกแบบ เนื่องจาก
กองช่างมีปริมาณงานจานวน
มากกว่าบุคลากรที่รับผิดชอบ
- ขอยืมตัวข้าราชการ อปท.อื่นมา
ช่ ว ยราชการ ดู แ ล ควบคุ ม และ
ตรวจสอบ
- จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการ
สารวจ

- การส่ งเจ้ า หน้ า ที่ เข้ า รั บ การอบรม
เกี่ ย วกั บ การส ารวจ ออกแบบ เขี ย น
แบบ และบริ ห ารจั ด การเป็ น ไปตาม
ระเบียบ

กองช่าง

แบบ ปค.5
กองช่ำง เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

- สรรหาบุ ค ลากรในกองช่ างให้ ค รบทุ ก อั ต ราตาม
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)

กองช่าง

งำนด้ำนกำรออกแบบและประมำณ
รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การออกแบบประมาณราคา
ก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แม่นยาและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

- งานมี ปริมาณมากท าให้
บุ ค ล า ก ร ไ ม่ เพี ย ง พ อ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ส ารวจ
ประมาณราคางาน เขีย น
แบบและงานควบคุ มการ
ก่อสร้าง
- ขาดบุ คลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถแล ะ
เชี่ยวชาญในการออกแบบ
เขียนแบบและควบคุมงาน

- ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ - การก าหนดแนว
ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่ง ทางและควบคุมการ
การจากหน่วยงานต่างๆโดย ปฏิบัติงาน
ใช้สารสนเทศ(IT)

- งานมีปริมาณมากทา
ให้บุคลากรไม่เพียงพอ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งสารวจ
งาน ประมาณราคา
งานเขียนแบบ และ
งานควบคุมการ
- สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ - ปรั บ ปรุ งแผนงาน ก่อสร้าง ไม่ทันตาม
เข้ า รั บ การอบรมด้ า นงาน มอบหมายงานอย่าง ระยะเวลาที่กาหนด
ออกแบบและประมาณราคา ชัดเจน
ตามนโยบายพัฒนาบุคลากร

- ออกค าสั่ ง มอบหมายงานก าหนดภารกิ จ ให้
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- ก าชับ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานให้ ศึ ก ษาระเบี ยบข้ อกฎหมาย
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้

(นายจาเนียร สาระอาภรณ์)
ผู้อานวยการกองช่าง
วันที่ 19 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.5
กองกำรศึกษำ เทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี กำรประเมินผลกำรควบคุม
อยู่
ภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

กำรจัดทำบัญชีกำรเงิน และพัสดุ
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การจัดทาบัญชี การเงินและ
การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้อง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
กาหนด

- ศู น ย์ พั ฒ นา
เ ด็ ก เ ล็ ก ไ ด้
จั ด ท า บั ญ ชี
การเงิ น แ ล ะ
พั ส ดุ ข องศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ยังไม่ถูกต้อง

- มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค รู
ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก เ ป็ น
เจ้าหน้าที่การเงินและ
การพัสดุรับผิดชอบใน
การจั ด ท าบั ญ ชี การ
จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และควบคุ ม พั ส ดุ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-เจ้ าห น้ าที่ ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที ใ นการจั ด ท า
บัญชี จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และควบคุ ม พั ส ดุ ข องศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก แต่ ยั ง ไม่
เพี ย งพอต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
เนื่ อ งจาก เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ มี
ความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบเท่าที่ควร

-กองการศึกษา ได้มีการมอบหมาย
ให้ครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัด ท าบั ญ ชี จัด ท าฎี ก าเบิ ก จ่ ายเงิน
และควบคุมพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านนี้มาก่อน และยัง
ขาดความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ ง
ดังกล่าว

-เจ้ าหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ขอค าแนะน า กองการศึกษา
จากเจ้ าหน้าที่ ข องกองคลังสอนวิธีก าร
จัดทาบัญชี จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
ควบคุ ม พั ส ดุ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่กาหนด
-ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และส าม ารถป ฏิ บั ติ งาน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองสุข)
ครู วิทยฐานะชานาญการ รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
วันที่ 19 ตุลาคม 2563

แบบ ปค.5
หน่วยตรวจสอบภำยในเทศบำลตำบลยอด
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

- ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลัก
เกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน
- ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้า สาหรับหน่วยงาน
ที่งานตรวจสอบ ของรัฐ พ.ศ. 2561
ภายในโดยตรง

- ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลัก
เกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561

ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

งำนด้ำนงำนบริหำรกำรตรวจสอบ
ภำยใน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้งานประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินความ
เสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิ
ภาพ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561

- สอบทานผลการ
วางระบบการควบ
คุมภายในและการ
รายงานผล

- การสอบทานผลการวางระบบการ
ควบคุมภายใน ยังตรวจพบความเสี่ยง
จากการเบิกจ่ายงบประมาณ

- จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม เพื่ อ หน่วย
พั ฒ นางานให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและอยู่ ใ น ตรวจสอบ
ระเบียบ กฎหมาย
ภายใน

- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมายไม่มี
ความชานาญในการวางแผนปฏิบตั ิและ
การจัดทารายงานการตรวจสอบภายใน

- สรรหาบุ ค ลากรเพื่ อ มาด ารงต าแหน่ ง ที่
เกี่ ย วข้ อ งในการตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

(นางวนิดา ธงหิมะ)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ 19 ตุลาคม 2563

คำสั่งเทศบำลตำบลยอด
ที่ 431/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน และคณะทำงำนติดตำมประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยใน ของเทศบำลตำบลยอด
************
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของ
รัฐกาหนดไว้ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้กากับดูแล
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดาเนินการด้ วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารจัดการ จึงขอยกเลิกคาสั่งเทศบาลตาบลยอด ที่ 494/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานติ ด ตามประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายใน ของเทศบาลต าบลยอด และแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของ
เทศบาลตาบลยอด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลยอด ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในเทศบำลตำบลยอด ประกอบด้วย
1.1 ปลัดเทศบาล
ประธานกรรมการ
1.2 ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
1.3 ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
1.4 ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
1.5 หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้ปลัดเทศบาลตาบลยอด เป็นผู้ควบคุม กาหนดแนวทางการดาเนินงานการติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของเทศบาลตาบลยอด โดยดาเนินการดังนี้
1. ให้ทุกสานัก/กอง สารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงการของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
2. ให้ทุกสานัก/กอง รายงานการประเมนผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และรวบรวมแบบรายงานฯ
ดังกล่าว รายงานประเมินผลการปฏิบัติการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลยอด ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดังนี้
ระดับหน่วยงาน...../2

-2ระดับหน่วยงำนย่อย (สำนัก/กอง)
(1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 (สานัก/กอง)
(2) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 (สานัก/กอง)
ระดับองค์กร (เทศบำลตำบลยอด)
(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1
(2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4
(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5
(4) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6
2. คณะทำงำนติดตำมประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทางานใน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลยอด ประกอบด้วย
2.1 ปลัดเทศบาล/หรือผู้รักษาราชาการแทน
ประธานกรรมการ
2.2 หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
2.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
โดยให้คณะทางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน และสรุปรายงานผลการประเมินระบบ
ควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน และรายงานผูก้ ากับ(อาเภอ) เพื่อให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และนาระบบควบคุมภายในที่กาหนดนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายเชิดศักดิ์ ภิมาล)
นายกเทศมนตรีตาบลยอด

