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เทศบาลตำบลทุงหวา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
องคประกอบของการควบคุมภายใน
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สำนักปลัด
1.

2.

3.
4.

สำนักปลัด ไดวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน หนังสือกรมบัญ ชีก ลาง
สภาพแวดลอมการควบคุม
กิ จ กรรมการจั ด ระเบี ย บพื ้ น ผิ ว จราจรบริ เ วณ ดวนมาก กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
และหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดว ยมาตรฐานและ
ตลาดสด
เป น ความเสี ่ ย งจากสภาพแวดล อ มภายในและ หลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงาน
ภายนอก เนื่องจากไมมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรง ของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
และพื ้ น ที ่ ส ำหรั บ ผู  ป ระกอบการค า ขายมี น  อ ย
สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุงหวา ไดวิเคราะหประเมิน
ไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ
ระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ พบวามีการ
การประเมินความเสี่ยง
ควบคุ มเพี ย งพอปานกลาง แตย ัง ต อ งดำเนิ น การอย า ง
1. เนื่อ งจากไมมีเจาหนา ที่ป ระจำการโดยตรงใน ตอเนื่อง
พื้นที่ดังกลาว มีเพียงพนักงานดับเพลิงลงตรวจ
พื้นที่บางครั้งบางคราวเทานั้น ทำใหประชาชน 1. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่หนวยตรวจสอบให
ผูมาใชบ ริการตลาดสดจอดรถไมเปนระเบียบ ความเห็น/และจากที่เคยมีผูรองเรียนรองทุกข
ขวางทางจราจร และอาจมีการรองเรียนเกิดขึ้น
ได
กิจกรรมการควบคุม
มีการควบคุม แตยังไมทั่วถึง
สารสนเทศ และการสื่อสาร
นำระบบสารสนเทศมาชวยในการบริหารและการ
ปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ เพื ่ อ ให ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สามารถรั บ รู  ข  อ มู ล ข า วสารได ท ั น ท ว งที ทั น ต อ
สถานการณ สามารถตรวจสอบข อ มู ล ได ต ลอด
24 ชั ่ ว โมงจากระบบ Internet Line Facebook
เชน หนังสือ สั่งการ กฎหมาย ระเบียบ การจัดอบรม
ในเรื่องตางๆ การรองเรียน รองทุกข เปนตน

กองชาง
-

งานออกแบบ
งานควบคุมการกอสราง
งานบำรุงรักษาทางสะพาน
งานไฟฟาสาธารณะ
งานธุรการ

กองชาง ไดวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของ
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 พบวาเสี่ยงในภารกิจ 3 กิจกรรม
คือ

องคประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
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1. กิจกรรมดานงานออกแบบ

2. กิจกรรมดานงานควบคุมงานกอสราง
1.1 งานออกแบบและงานควบคุมงานกอสราง มีความเสี่ยง
เกิดขึ้นจาก
3. กิจกรรมดานงานไฟฟาสาธารณะ
1)บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดเทคนิคความรูทางดานวิศวกรรม ซึ่งตองติดตามประเมินและวางแผนการดำเนินงานอยาง
ชั้นสูงซึ่งบางโครงการเปนโครงการที่ตองใชเทคนิคชั้นสูง
ตอเนื่องเพื่อ ลดความเสี่ย งกิจ กรรมนั้น ๆ ลง และมี การ
ปรับปรุงการทำงานของแตละงานตอไป
2)บุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงาน เนื่องจากมีนายชาง
โยธาเพียงคนเดียว
1.2 งานไฟฟาสาธารณะ มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจาก
1)บุคลากรไมเพียงพอ ทำใหการบริการประชาชนในเขต
พื้นที่เปนไปอยางลาชา
2)เจาหนาที่ขาดความรูเรื่องไฟฟาที่ถูกตองตามหลักการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 เปนความเสี่ยงจากการที่เจาหนาที่ขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องของเทคนิคทางการวิศวกรรมชั้นสูงในโครงการ
2.2 การขาดแคลนบุคลากรหลายตำแหนง เจาหนาที่มีการ
โอน (ยาย) สงผลกระทบตองาน จึงกอใหเกความผิดพลาด
2.3 ผูปฏิบัติงานขาดความรูเรื่องไฟฟาที่ถูกตองตามหลักการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
3.กิจกรรมการควบคุม
กองชาง ไดประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจของงาน ไดมีการสอบทานการปฏิบัติงานตาม
3.2 กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน โดยจัดทำ กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ และสัมภาษณผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหา และอุปสรรคของเจาหนาที่
คำสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
3.1 จัดสงบุคลากร

3.3 การสรรหาประชาสัมพันธบุคคลดวยวีการรับโอน
หรือขอบัญชีใชบัญชีผุสอบแขงขันได
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4.สารสนเทศและการสื่อสาร
- มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ
อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร มาชวยในการปฏิบัติ ชวยใน
การพัฒนาและติดตามขอมูลขาสาร ระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ
5.วิธีการติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
๑.๑ เปนความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน ดังนี้
 ภาระงานไมสอดคลองกับบุคลากร เชน ทีมควบคุม
โรค
(พนหมอกควันปองกันโรคไขเลือดออก) มีงานหลายดาน ทำให
บางครั้งอาจลาชาในการพนยาควบคุมโรค บุคคลกรไมมีความรูใน
การพนหมอกควันที่ถูกตอง (แกไขปญหาปลายเหตุ)

 การบริหารจัดการงานกับจำนวนบุคลากรการ
วางแผนงานรัดกุม รวดเร็ว ชัดเจน

 ประสานการแจงผูปวยที่รวดเร็ว ทันเวลา

 การทำงานรวมกับโรงพยาบาลทุงหวาในการ
การปองกันและเฝาระวังการเกิดโรคไขเลือดออก (การแจงผูปวย
จากโรงพยาบาลทุงหวา)
๑.๒ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ดังนี้
 การเกิดโรคไขเลือดออกในพื้นที่ยังมีตอเนื่อง
เนื่องจาก
สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยงุ ลาย สาเหตุชาวบาน
ยังไมตระหนักใหความสำคัญในการปองกันตนเอง และยังถือวา
เปนหนาที่ของหนวยราชการทีต่ อ งดำเนินการ

 วิเคราะหสถานการณของการเกิดโรคชวงเวลา
ที่เกิดโรคและวางแผนการปองกันรวมถึงการปองกัน
การรณรงคใหประชาชนไดตระหนักถึงอันตรายและการทำ
ลายแหลงเพาะพันธุยุงลายบริเวณในบานและนอกบานตนเอง

องคประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ขอสรุป

๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

 การบริหารจัดการงานกับจำนวนบุคลากรการ
วางแผนใหรัดกุม รวดเร็ว ชัดเจน

 ประชาชนยังไมตระหนักในการรวมรับผิดชอบในการ
ดูแล
 ขอมูล สถานการณโรคทีไ่ มเปนปจจุบนั ทำใหเกิด
สิ่งแวดลอมที่ไมกอใหเกิดแหลงเพาะพันธยุงลาย และยังถือวาเปน ความลาชาและความทันเวลาในการควบคุมและปองกันโรค
หนาที่ของหนวยงานราชการ
การประสานงานในการทำงานรวมกันกับโรงพยาบาลทุงหวา
 เปนโรคไขเลือดออกสามารถติดตอไดงายชาวบานยัง
ไม
ตระหนักถึงความรุนแรงนของโรค
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ งานปองกันโรคไขเลือดออก
กำหนดกิจกรรมขึ้นควบคุม ดังนี้

 เกิดการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
 มีการประสานงาน การทำงานรวมกันเปนทีมใน
การปองกันและควบคุมโรค

 การประสานงาน การทำงานรวมกันเปนทีมของ
 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและตระหนัก
เจาหนาที่
ถึงอันตรายของโรคไขเลือดออกมากยิ่งขึ้น
เทศบาลตำบลทุงหวา ,อาสาสมัครสาธารสุข (อสม.) แกนนำชุมชน
ในการปองกันและควบคุมโรค
 มีการประชาสัมพันธเสียงตามสายในการใหความรูแก
ประชาชนไดตระหนักถึงอันตรายและการควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายในบานตนเอง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
 ประชาสัมพันธเสียงตามสาย ,ติดตอประสานงานทาง
โทรศัพท ออกพื้นที่แจงขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ รับรู

 ไดรับขอมูลขาวสารจากระบบ Internet ไลน
แฟกซ เพื่อมาปรับใชในการทำงานใหทันตอเหตุการณ

ขอมูลและสถานการณตางๆ ทันเวลา
 การประสานงานภายในภายนอกกองสาธารณสุขเพื่อ
ดำเนินการควบคุมโรคใหรวดเร็ว ทันเวลา

 สงผานไลนกลุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหทันตอเหตุการณ

องคประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ขอสรุป

๕. การติดตามประเมิลผล
๕.๑ การปองกันโรคไขเลือดออก
 การพัฒนาระบบขอมูล สถานการณโรค
 ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ในการ
ตางๆ ใหทันเวลาและเปนปจจุบนั โดยการประสานงานและติดตอ ดำเนินงานดวยดี
ประสานงานและติดตอสื่อสารกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
 การประสานงานการทำงานรวมกันเปนทีม
ขอเจาหนาที่เทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
(อสม.) ในการปองกันและควบคุมโรค

 แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ชัดเจนเปนรูปธรรมและ
สอดคลองกับพื้นที่

 ประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนตระหนักถึง
ความรุนแรง และความสำคัญของโรคประกอบกับการปฏิบัติตัวที่
ถูกตอง

กองการศึกษา
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม

ผลการประเมิน

กองการศึกษา ประกอบดวย

กองการศึกษา ไดวิเคราะหประเมินระบบควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจำ

- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัสดุ
- งานธุรการ
๒. การประเมินความเสี่ยง
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไมปรากฏความเสี่ยงที่จะนัยสำคัญที่จะตองจัดการ
บริหารความเสี่ยง แตตองบริหารกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
๑. การวางแผนการศึกษา และการจัดแผนการพัฒนา
การศึกษา การใชจายงบประมาณในศูนยพัฒนาเด็กเล็กยัง
ไมมีความเหมาะสม

๑. การวางแผนการศึกษา และการจัดแผนการพัฒนา
การศึกษา การใชจายงบประมาณในศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไม ๒. กรณีขอรับเงินอุดหนุนตางๆของหนวยงานที่ขอรับเงิน
มีความเหมาะสม
อุดหนุนการจัดทำเอกสารโครงการกิจกรรมดานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี ที่นำมาประกอบการใชเปนหลักฐาน
ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการไมตรงตามวัตถุประสงคที่

องคประกอบการควบคุมภายใน
๒. ผูบริหารไมไดใหความสำคัญเทาที่ควรในการ
พิจารณาตั้งงบประมาณสำหรับการจัดทำมาตรฐานการ
สถานศึกษา และการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. กรณีการขอรับเงินอุดหนุนตางๆของหนวยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนการจัดทำเอกสารโครงการกิจกรรมดาน
ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี ที่นำมาประกอบและใช
เปนหลักเกณฑชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการไมตรงตาม
วัตถุประสงคที่ขอรับการสนับสนุนหรือไมอยูในอำนาจหนาที่
ของ อปท. ที่จะดำเนินการได
๔. การจัดโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลไปแลว การรายงานผลการดำเนินการไมชี้แจง
รายละเอียดการดำเนินการตามวัตถุประสงคที่ขอรับการ
สนับสนุนที่เกี่ยวของในการดำเนินงาน จึงทำใหเกิดความ
ลาชา และผิดพลาดในทางบริหารจัดการดานงบประมาณ
ของเทศบาล
๕. การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน (อาหาร
กลางวัน/อาหารเสริม(นม)) จำนวนนักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้งทำใหการจัดสรรงบประมาณไม
เพียงพอ เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นใชขอมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่
๑๐ มิ.ย. ของแตละปในการพิจารณา
๖. การเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ คา
รักษาพยาบาล ของครู/ผูดูแลเด็ก มีความลาชาเนื่องจากเปน
งบประมาณที่จะตองไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการ
ปกครองในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ผลการประเมิน/ขอสรุป
ขอรับการสนับสนุน หรือไมอยูในอำนาจหนาที่ของ อปท.
ที่จะดำเนินการได
๓. การจัดโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลไปแลว รายงานผลการดำเนินการไมชี้แจง
รายละเอียดการดำเนินการตามวัตถุประสงคที่ขอรับการ
สนับสนุนที่เกี่ยวของในการดำเนินงาน จึงอาจทำใหเกิด
ความลาชา และผิดพลาดในทางบริหารจัดการดาน
งบประมาณของเทศบาล

องคประกอบการควบคุมภายใน
งานบริหารการศึกษา
๑. เอกสารทางวิชาการ เพื่อประกอบการประเมินครู/
ผูดูแลเด็ก ยังไมครบถวนสมบูรณตามตัวชี้วัดที่กำหนด ทำให
ตองมีการตรวจทานแกไขบอยครั้ง
๒. ครู/ผูดูแลเด็ก ยังขาดความเขาใจในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อ
ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมของเด็กเล็กในแตละ
ชวงวัย ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งานพัสดุ
๑. การพิจารณาดำเนินการทำสัญญาซื้อ หรือจางตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ของพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ยังไมมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนทำใหเกิดขอผิดพลาดได
๒. การพิจารณาตั้งงบประมาณเกี่ยวกับซอมแซม
บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑภายในกองการศึกษาใหอยูในสภาพ
ดีพรอมตอการใชงานไมเพียงพอ
งานธุรการ
- ครุภัณฑสำนักงานตูเก็บเอกสารสำหรับการจัดเก็บ
เอกสารงานธุรการไมเพียงพอสำหรับการเก็บรักษาเอกสาร
งานธุรการและหนังสือสั่งการอื่นๆของกองการศึกษา
๓. กิจกรรมการควบคุม
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงินการคลัง
การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙
๒. คูมือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ผลการประเมิน/ขอสรุป

องคประกอบการควบคุมภายใน
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
การบริหารการศึกษา
๑. หนังสือสั่งการ ระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของใน
การจัดสรรงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น
๒. มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. การประชุมประจำเดือนกองการศึกษา
๔. การตรวจนิเทศงานตามตัวชี้วัดมาตรฐาน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง
การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙
งานพัสดุ
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กฎหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
๒. หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติโครงการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๓. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ.๒๕๕๙
งานธุรการ
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖
๒. หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ผลการประเมิน/ขอสรุป

องคประกอบการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. ประสานผูบริหารการพิจารณาตั้งงบประมาณสำหรับ
การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา นำระบบ Internet มาชวย
ในการบริหารและการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา มี
ระบบ Internet มาชวยในการพัฒนาและติดตามขอมูล
ขาวสาร ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการได
๒. แจงหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนใหดำเนินการชี้แจง
รายละเอียดการดำเนินการใหถูกตองตามระเบียบสั่งการที่
เกี่ยวของ
๓. ประสานกรมสงเสริมปกครองทองถิ่นเกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษา เงินเดือนครู
คาตอบแทนพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพ เงินวิทยฐานะ
และคาจางประจำ
๔. การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน (อาหาร
กลางวัน/อาหารเสริม (นม))ใหมีการตรวจติดตามจำนวน
นักเรียนใหเปนปจจุบันเพื่อจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
พรอมทั้งรายงานปญหาอุปสรรคใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดรับทราบ
งานบริหารการศึกษา
๑ มอบหมายใหครู/ผูดูแลเด็ก เขารับการฝกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
วิชาการ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของจัดทำตาม
มาตรฐานสถานศึกษา หรือจัดทำการประเมินผลกิจกรรม
การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ผลการประเมิน/ขอสรุป

องคประกอบการควบคุมภายใน
๒ สำรวจ/สอบถามปญหาและอุปกสรรคตางๆในการ
ดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานงานบริหารการศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหมากยิ่งขึ้น
งานพัสดุ
- ประสานครู/ผูดูแลเด็ก ในการการพิจารณาวางแผน
ในการจัดซื้อจัดจาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให
มากยิ่งขึ้น
งานธุรการ
- ประสานผูบริหารในการพิจารณาจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม
สำหรับจัดเก็บเอกสารงานธุรการของกองการศึกษา
๕. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องโดยเจาหนาที่ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา
พบวา ณ วันที่รายงานพบวา
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานบริหาร
การศึกษา งานพัสดุ และงานธุรการ ไมปรากฏความเสี่ยงที่
จะนัยสำคัญที่ตองจัดการบริหารความเสี่ยง แตตอ งบริหาร
กิจกรรมใหเหมาะสม กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรมตางๆ บรรจุบุคลากร
ตามกรอบอัตรากำลัง และปรับปรุงคำสั่งแบงงานมอบหมาย
งานในหนาที่ใหชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หัวหนา
งาน และผูบริหารการศึกษาตองติดตาม กำกับดูแล
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องคประกอบการควบคุมภายใน
กองกคลัง
1.สภาพแวดลอมการควบคุม
1.1 งานการเงินและบัญชี

ผลการประเมิน/ขอสรุป
กองคลังไดวิเคราประเมินการควบคุมภายในที่ปรากฏตาม
โครงสรางองคกรตามคำสั่งแบงงานและการมอบหมาย
หนาที่ภายในของคลัง คำสั่งที่ ซึ่งมีภารกิจ 6 งาน คือ
(1) งานการเงิน

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน เองจาก
(2) งานการบัญชี
สถานที่จัดเก็บเอกสารไมเพียงพอตอปริมาณของแฟมฎีกาเบิก
จายเงินประจำป แตละปงบประมาณมีจำนวนมาก
(3) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
1.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก
-ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกเนื่องจาก
ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินภาษี
การชำระภาษี และประชาชนบางสวนมีการชำระภาษีลาชาง
ไมตรงตามที่กำหนด
1.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

(4) งานธุรการ
(5) งานตรวจฎีกาและควบคุมงบประมาณ
(6) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติงานควบคุมภายใน
สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ผลการประเมินพบวา

-เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน เนื่องจากบุคลากรภายใน
-งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีความเสียงในดาน
เชนเจาหนาที่ของเทศบาลปฏิบัติงานไมเต็มที่ เชน ขนยายโตะ บุคลากรภายในปฏิบัติงานไมเต็มที่ ครุภัณฑถูกทำลาย
เกาอี้ ในการจัดงาน มีการโยน ทำใหเกิดความชำรุด เสียหาย
-งานการเงิน งานบัญชี ที่ความเสี่ยงในดานสถานที่ใน
-เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน ครุภัณฑที่อยูในสาน การจัดเก็บเอกสารที่ไมเพียงพอ
สาธารณะ มีการถูกทำลายโดยวัยรุน ที่คึกคะนอง เชน โตะ
-งานพัฒนาจัดเก็บรายได ประชาชนขาดความรู ความ
เกาอี้ การทำลายหองน้ำสาธารณะ
เขาใจในเรื่องภาษี บางสวนมีการชำระภาษีลาชาไมตรง
ตามที่กำหนด
การประเมินความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุก
ดานมากขึ้นกวาการประเมินครั้งกอน เนื่องจากมีคำสั่งแบง
การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงคและ
งานที่เปนลายลักษณอักษร แตตองการติดตามตรวจสอบ
เปาหมายของกองคลังและวัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่
และหัวหนาหนวยงานยอยอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้ตองอาศัย
ชัดเจนและสอดคลองและเชื่อมโยงกันในการทำงานใหสำเร็จ
ความรวมมือจากทุกสวนในการปฏิบัติตามระเบียบ
ดวยงบประมาณตามภารกิจที่ถูกกำหนดไวอยางเหมาะสม แต
กฎหมายที่เกี่ยวของ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ยังมีปจจัยดานตางๆ ที่กอใหเกิดความเสี่ยงในกิจกรรมทีย่ ัง
ดำเนินงาน เชน
2. การประเมินความเสี่ยง

องคประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ขอสรุป

2.1 งานการเงินและบัญชี
การประเมินความเสี่ยง พบวา ไดมีการจัดหาสถานที่
ชั่วคราวเพื่อจัดเก็บแฟมเอกสารการเบิกจายเงินตาม
ปงบประมาณแตละป
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
การประเมินความเสี่ยงดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
พบวา ไดมีการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเปนการ
บริการประชาชนในการชำระภาษี และยังเปนการให
คำแนะนำ ใหความรู ความเขาใจในเรื่องภาษีตางๆ ในสวน
ของงานแผนทีภาษี มีความคืบหนาของงานแผนที่ภาษี แต
ยังคงตองมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
-มีการการประเมินความเสียงดานพัสดุพบวาไดมีการกำชับ
ผูมีหนาที่รับผิดชอบแลวแตยังพบวามีความเสี่ยงอยู
3.กิจกรรมควบคุมภายใน
3.1 ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได
-มีการจัดทำโครงสรางการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบที่
เหมาะสม เปนไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดย
มีการควบคุมดูแลจากผูอำนวยการกองคลัง เพื่อใหความ
เสี่ยงที่พบมีการแกไขปรับปรุงตอไป

3.2 งานการเงินและบัญชี
-ใหเจาหนาที่มั่นศึกษาระบบทางการเงินใหมๆอยูเสมอ
-ไดสถานที่เพื่อทำการจัดเก็บแฟมเอกสารการเบิกจายเงิน
ตามปงบประมาณแตละป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง เทศบาล
ไดมีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ
ตำบลทุงหวา มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร
อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร การประชุม การปรับปรุงคำสั่ง
เนื่องจากไดนำเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงาน เชน
การติดตอภายในและภายนอกมาเปนเครื่องมือชวยในการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้

องคประกอบการควบคุมภายใน
4.1 นำระบบ internet มาชวยในการบริหารและปฏิบัติ
ราชการ
4.2 จัดทำระบบขอมูลขาวสารเพื่อประชาสัมพันธใหกับ
ประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ

ผลการประเมิน/ขอสรุป
-การนำระบบอินเตอรเน็ตมาชวยในการปฏิบัติราชการ มี
ระบบอินเตอรเน็ตที่มีปะสิทธิภาพทำใหสามารถรับขอมูล
ขาวสารไดทันเวลา สามารถ ตรวจสอบ ไดจากระบบ
อินเตอรเน็ต

-การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสาร มีใน
4.3 การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เชน
ภารกิจหนาที่ของกองคลัง ไดเปนอยางดี
เทศบาล องคการบริการสวนจังหวัด องคการบริหารสวน
ตำบลใกลเคียง ทองถิ่นอำเภอ ทองถิ่นจงหวัด สำนักงานที่ดิน
หรือหนวยงานราชการตางๆ รวมทั้งผูชำระภาษี
4.4 การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสาร ทำให
การติดตอประสานงานเปนไปอยางรวดเร็วและทันตอ
เหตุการณ
4.5 มีการรวบรวมขอมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทาง
การปฏิบัติงานตาง แจงใหพนักงานทราบเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
5. การติดตามประเมินผล
5.1ปรับปรุงใชแบบสอบทานเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารทาง
โทรศัพท โทรสาร และหนังสือสอบถามไป ยังสำนักงาน
ทองถิ่นอำเภอ ทองถิ่นจังหวัด กรมสงเสริมปกครองสวน
ทองถิ่น โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและ
รายงานผลดำเนินการใหผูบังคับบัญชา และนายกเทศมนตรี
ทราบอยางตอเนื่อง
5.2 มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินผลคุณภาพของงานไดกำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดย
กำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนที่ทาง
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริการผูควบคุมงาน
และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบ
รายครั้งเปนครั้งคราว กรณีพบจัดออน ขอพกพรอง และ

จากการติดตามประเมินผล พบวา ยังมีจุดออนในกิจกรรม
งานการเงินและบัญชี กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
และงานพัสดุ เนื่องจากเปนความเสี่ยงทีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน ดังนั้น จึงตองติดตามประเมินผลเปน
ประจำทุกป

องคประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ขอสรุป

รายงานผลการดำเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบผลการ
ดำเนินงานอยางตอเนื่อง
5.3 ตรวจสอบขอพกพรองตางๆ ในการปฏิบัติงาน แตละ
งาน เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมตอไป

ผลการประเมินโดยรวม
เทศบาลตำบลทุงหวา มีโครงสรางเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แตอยางไรก็ตาม
ยังคงมีกิจกรรมที่ตองควบคุม ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดการระเบียบพื้นผิวจราจรบริเวณตลาดสด
2. กิจกรรมงานออกแบบ และควบคุมงานกอสราง
3. กิจกรรมงานไฟฟาสาธารณะ
4. กิจกรรมงานโครงการจัดการขยะมูลฝอย
5. กิจกรรมงานปองกันไขเลือกออก
6. กิจกรรมการบริหารการศึกษา
7. กิจกรรมงานพัสดุ
8. งานการเงินและบัญชี
9. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
10. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
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