
 
 
 

เทศบาลตำบลทุงหวา 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

สำนักปลัด 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
กิจกรรมการจัดระเบียบพื ้นผิวจราจรบร ิเวณ     
ตลาดสด 
เป นความเส ี ่ยงจากสภาพแวดล อมภายในและ
ภายนอก เนื่องจากไมมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรง 
และพ ื ้นท ี ่สำหร ับผู ประกอบการค าขายม ีน อย          
ไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
1. เนื ่องจากไมมีเจาหนาที ่ประจำการโดยตรงใน

พื้นที่ดังกลาว มีเพียงพนักงานดับเพลิงลงตรวจ
พื้นที่บางครั้งบางคราวเทานั้น ทำใหประชาชน            
ผู มาใชบริการตลาดสดจอดรถไมเปนระเบียบ
ขวางทางจราจร และอาจมีการรองเรียนเกิดขึ้น
ได 

3. กิจกรรมการควบคุม 
มีการควบคุม แตยังไมทั่วถึง 

4. สารสนเทศ และการสื่อสาร 
นำระบบสารสนเทศมาชวยในการบริหารและการ
ปฏิบ ัต ิราชการ เพื ่อใหงานมีประสิทธิภาพและ
สามารถรับร ู ข อมูลข าวสารไดทันทวงที ท ันตอ
สถานการณ สามารถตรวจสอบขอมูลได ตลอด       
24 ชั ่วโมงจากระบบ Internet Line Facebook 
เชน หนังสือ สั่งการ กฎหมาย ระเบียบ การจัดอบรม
ในเรื่องตางๆ การรองเรียน รองทุกข เปนตน 

กองชาง 

- งานออกแบบ 
- งานควบคุมการกอสราง 
- งานบำรุงรักษาทางสะพาน 
- งานไฟฟาสาธารณะ 
- งานธุรการ 

      

    สำนักปลัด ไดวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ     
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน หนังสือกรมบัญชีกลาง     
ดวนมาก กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
และหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี ้

     สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุงหวา ไดวิเคราะหประเมิน
ระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ พบวามีการ
ควบคุมเพียงพอปานกลาง แตย ังตองดำเนินการอย าง
ตอเนื่อง 

1. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่หนวยตรวจสอบให
ความเห็น/และจากที่เคยมีผูรองเรียนรองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

กองชาง  ไดวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของ

หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

2561 พบวาเสี่ยงในภารกิจ 3 กิจกรรม  

คือ   

 

แบบ ปค.4 



 
 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.1 งานออกแบบและงานควบคุมงานกอสราง มีความเสี่ยง

เกิดขึ้นจาก 

  1)บุคลากรท่ีปฏิบัติงานขาดเทคนิคความรูทางดานวิศวกรรม

ชั้นสูงซึ่งบางโครงการเปนโครงการที่ตองใชเทคนิคชั้นสูง 

  2)บุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงาน เนื่องจากมีนายชาง

โยธาเพียงคนเดียว 

1.2 งานไฟฟาสาธารณะ มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจาก 

  1)บุคลากรไมเพียงพอ ทำใหการบริการประชาชนในเขต

พ้ืนที่เปนไปอยางลาชา 

  2)เจาหนาที่ขาดความรูเรื่องไฟฟาที่ถูกตองตามหลักการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 

2. การประเมินความเสี่ยง 

2.1 เปนความเสี่ยงจากการที่เจาหนาที่ขาดความรูความ

เขาใจในเรื่องของเทคนิคทางการวิศวกรรมชั้นสูงในโครงการ 

2.2 การขาดแคลนบุคลากรหลายตำแหนง เจาหนาที่มีการ

โอน (ยาย) สงผลกระทบตองาน จึงกอใหเกความผิดพลาด 

2.3 ผูปฏิบัติงานขาดความรูเรื่องไฟฟาที่ถูกตองตามหลักการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 

3.กิจกรรมการควบคุม 

       3.1 จัดสงบุคลากร 

       3.2 กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน โดยจัดทำ

คำสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.3 การสรรหาประชาสัมพันธบุคคลดวยวีการรับโอน

หรือขอบัญชีใชบัญชีผุสอบแขงขันได 

1. กิจกรรมดานงานออกแบบ 

 2. กิจกรรมดานงานควบคุมงานกอสราง 

 3. กิจกรรมดานงานไฟฟาสาธารณะ 

 ซึ่งตองติดตามประเมินและวางแผนการดำเนินงานอยาง

ตอเนื ่องเพื ่อลดความเสี ่ยงกิจกรรมนั ้น ๆ ลง และมีการ

ปรับปรุงการทำงานของแตละงานตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองชาง  ไดประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน  

ตามภารกิจของงาน  ไดมีการสอบทานการปฏิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบั และสัมภาษณผลการ

ปฏบิัติงาน ปญหา และอุปสรรคของเจาหนาที่ 

 

 



 
 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 

    - มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ

อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร มาชวยในการปฏิบัติ ชวยใน

การพัฒนาและติดตามขอมูลขาสาร ระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ 

5.วิธีการติดตามประเมินผล 

   ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ

การปฏิบัติงานเพ่ือตดิตามระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

       ๑.สภาพแวดลอมการควบคุม 

       การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 

๑.๑ เปนความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน ดังนี้ 

  ภาระงานไมสอดคลองกับบุคลากร เชน ทีมควบคุม

โรค  

(พนหมอกควันปองกันโรคไขเลอืดออก) มีงานหลายดาน ทำให

บางครั้งอาจลาชาในการพนยาควบคุมโรค บุคคลกรไมมีความรูใน

การพนหมอกควันที่ถูกตอง (แกไขปญหาปลายเหตุ) 

  การทำงานรวมกับโรงพยาบาลทุงหวาในการ 

การปองกันและเฝาระวังการเกิดโรคไขเลือดออก (การแจงผูปวย

จากโรงพยาบาลทุงหวา) 

๑.๒  ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ดังนี ้

  การเกิดโรคไขเลือดออกในพื้นที่ยังมีตอเนื่อง 

เนื่องจาก 

สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยงุลาย สาเหตุชาวบาน

ยังไมตระหนักใหความสำคัญในการปองกันตนเอง และยงัถือวา

เปนหนาที่ของหนวยราชการทีต่องดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การบริหารจัดการงานกับจำนวนบุคลากรการ 

วางแผนงานรัดกุม รวดเรว็ ชัดเจน 

 

 ประสานการแจงผูปวยที่รวดเร็ว ทันเวลา 

 

 

 

 วิเคราะหสถานการณของการเกิดโรคชวงเวลา 

ที่เกิดโรคและวางแผนการปองกันรวมถึงการปองกัน 

การรณรงคใหประชาชนไดตระหนักถึงอันตรายและการทำ 

ลายแหลงเพาะพันธุยุงลายบริเวณในบานและนอกบานตนเอง 

 

 



 
 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

๒.๑ การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

 ประชาชนยังไมตระหนักในการรวมรับผิดชอบในการ

ดูแล 

สิ่งแวดลอมที่ไมกอใหเกิดแหลงเพาะพนัธยุงลาย และยังถือวาเปน

หนาที่ของหนวยงานราชการ 

 เปนโรคไขเลือดออกสามารถติดตอไดงายชาวบานยัง

ไม 

ตระหนักถึงความรุนแรงนของโรค  

๓. กิจกรรมการควบคุม 

๓.๑ งานปองกันโรคไขเลือดออก 

กำหนดกิจกรรมข้ึนควบคุม ดังนี้ 

 การประสานงาน การทำงานรวมกันเปนทีมของ

เจาหนาที ่

เทศบาลตำบลทุงหวา ,อาสาสมคัรสาธารสุข (อสม.) แกนนำชุมชน 

ในการปองกันและควบคุมโรค 

 มีการประชาสัมพันธเสียงตามสายในการใหความรูแก 

ประชาชนไดตระหนักถึงอันตรายและการควบคุมแหลงเพาะพันธุ 

ยุงลายในบานตนเอง 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 ประชาสัมพนัธเสียงตามสาย ,ตดิตอประสานงานทาง 

โทรศัพท ออกพื้นที่แจงขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ รับรู

ขอมูลและสถานการณตางๆ ทนัเวลา 

 การประสานงานภายในภายนอกกองสาธารณสุขเพ่ือ 

ดำเนินการควบคุมโรคใหรวดเร็ว ทันเวลา 

 

 การบริหารจัดการงานกับจำนวนบุคลากรการ 

วางแผนใหรัดกุม รวดเรว็ ชัดเจน  

 ขอมูล สถานการณโรคทีไ่มเปนปจจุบนัทำใหเกิด 

ความลาชาและความทันเวลาในการควบคุมและปองกันโรค 

การประสานงานในการทำงานรวมกันกับโรงพยาบาลทุงหวา 

 

 

 เกิดการพัฒนางานใหเกิดประสทิธิภาพและ 

ประสิทธผิล 

 มีการประสานงาน การทำงานรวมกันเปนทีมใน 

การปองกันและควบคุมโรค 

 ประชาสัมพนัธใหประชาชนทราบและตระหนัก 

ถึงอันตรายของโรคไขเลือดออกมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 ไดรับขอมูลขาวสารจากระบบ Internet ไลน 

แฟกซ เพื่อมาปรับใชในการทำงานใหทันตอเหตุการณ 

 

 สงผานไลนกลุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหทันตอเหตุการณ 



 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

๕. การติดตามประเมิลผล 

๕.๑ การปองกันโรคไขเลือดออก 

  การพัฒนาระบบขอมูล สถานการณโรค 

ตางๆ ใหทันเวลาและเปนปจจุบนั โดยการประสานงานและติดตอ

ประสานงานและติดตอสื่อสารกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที ่

  การประสานงานการทำงานรวมกันเปนทีม 

ขอเจาหนาที่เทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน     

(อสม.)  ในการปองกันและควบคุมโรค 

  ประชาสัมพนัธรณรงคใหประชาชนตระหนักถึง 

ความรุนแรง และความสำคัญของโรคประกอบกับการปฏิบัติตัวท่ี 

ถูกตอง 

กองการศึกษา 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

กองการศึกษา ประกอบดวย 

-  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

-  งานบริหารการศึกษา 

-  งานพัสด ุ

-  งานธุรการ 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 

งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

     ๑. การวางแผนการศึกษา  และการจัดแผนการพัฒนา

การศกึษา  การใชจายงบประมาณในศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไม

มีความเหมาะสม 

     

 

 

 ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ในการ 

ดำเนินงานดวยด ี

 

 แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ชัดเจนเปนรูปธรรมและ 

สอดคลองกับพื้นที ่

 

 

 

 

ผลการประเมิน 

     กองการศึกษา  ไดวิเคราะหประเมินระบบควบคุม

ภายในจากภารกิจงานประจำ   

     ไมปรากฏความเสี่ยงท่ีจะนัยสำคัญที่จะตองจัดการ

บริหารความเสี่ยง  แตตองบริหารกิจกรรมใหเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

๑.  การวางแผนการศึกษา และการจัดแผนการพัฒนา

การศกึษา  การใชจายงบประมาณในศูนยพัฒนาเด็กเล็กยัง

ไมมีความเหมาะสม 

๒.  กรณีขอรับเงินอุดหนุนตางๆของหนวยงานที่ขอรับเงิน

อุดหนุนการจัดทำเอกสารโครงการกิจกรรมดานศาสนาและ

วัฒนธรรม ประเพณี  ที่นำมาประกอบการใชเปนหลักฐาน

ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการไมตรงตามวัตถุประสงคที่ 



 
 
 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

         ๒.  ผูบริหารไมไดใหความสำคัญเทาที่ควรในการ

พิจารณาตั้งงบประมาณสำหรับการจัดทำมาตรฐานการ

สถานศึกษา และการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๓.  กรณกีารขอรับเงินอุดหนุนตางๆของหนวยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุนการจัดทำเอกสารโครงการกิจกรรมดาน

ศาสนา  และวัฒนธรรม ประเพณี  ที่นำมาประกอบและใช

เปนหลักเกณฑชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการไมตรงตาม

วัตถุประสงคที่ขอรับการสนับสนุนหรือไมอยูในอำนาจหนาที่

ของ อปท. ที่จะดำเนินการได 

     ๔.  การจัดโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

เทศบาลไปแลว  การรายงานผลการดำเนินการไมชี้แจง

รายละเอียดการดำเนินการตามวัตถุประสงคที่ขอรับการ

สนับสนุนที่เก่ียวของในการดำเนินงาน  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

งบประมาณท่ีจะตองไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการ

ปกครองในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

 

 

ขอรับการสนับสนุน  หรือไมอยูในอำนาจหนาที่ของ อปท. 

ที่จะดำเนินการได 

๓.  การจัดโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

เทศบาลไปแลว  รายงานผลการดำเนินการไมชี้แจง

รายละเอียดการดำเนินการตามวัตถุประสงคที่ขอรับการ

สนับสนุนที่เก่ียวของในการดำเนินงาน  จึงอาจทำใหเกิด

ความลาชา  และผิดพลาดในทางบริหารจัดการดาน

งบประมาณของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

งานบริหารการศึกษา  

๑. เอกสารทางวิชาการ  เพ่ือประกอบการประเมินครู/

ผูดูแลเด็ก  ยังไมครบถวนสมบูรณตามตัวชี้วัดที่กำหนด  ทำให

ตองมีการตรวจทานแกไขบอยครั้ง 

๒. ครู/ผูดูแลเด็ก ยังขาดความเขาใจในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน  ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพ่ือ

ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมของเด็กเล็กในแตละ

ชวงวัย ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

งานพัสด ุ

๑. การพิจารณาดำเนินการทำสัญญาซื้อ  หรือจางตาม

หลักเกณฑและวิธีการ ของพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ยังไมมีแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนทำใหเกิดขอผิดพลาดได 

๒. การพิจารณาตั้งงบประมาณเกี่ยวกับซอมแซม

บำรุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑภายในกองการศึกษาใหอยูในสภาพ

ดีพรอมตอการใชงานไมเพียงพอ 

งานธุรการ  

  -  ครุภัณฑสำนักงานตูเก็บเอกสารสำหรับการจัดเก็บ

เอกสารงานธุรการไมเพียงพอสำหรับการเก็บรักษาเอกสาร

งานธุรการและหนังสือสั่งการอ่ืนๆของกองการศึกษา 

 ๓.  กิจกรรมการควบคุม 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

     ๑.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงินการคลัง 

การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙ 

     ๒.  คูมือการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 



 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     ๓.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 

การบริหารการศึกษา 

๑. หนังสือสั่งการ  ระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เก่ียวของใน

การจัดสรรงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น 

๒. มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓. การประชุมประจำเดือนกองการศึกษา 

๔. การตรวจนิเทศงานตามตัวชี้วัดมาตรฐาน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง 

การงบประมาณ  และการพัสดุของสถานศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ 

งานพัสด ุ

      ๑.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กฎหนังสือสั่งการที่

เก่ียวของ 

    ๒.  หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติโครงการอาหาร

กลางวัน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     ๓. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ.๒๕๕๙ 

งานธุรการ 

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ.๒๕๒๖ 

๒. หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

      ๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

     ๑. ประสานผูบริหารการพิจารณาตั้งงบประมาณสำหรับ

การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา นำระบบ Internet มาชวย

ในการบริหารและการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา มี

ระบบ Internet มาชวยในการพัฒนาและติดตามขอมูล

ขาวสาร ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการได 

     ๒.  แจงหนวยงานที่ขอรับเงนิอุดหนุนใหดำเนินการชี้แจง

รายละเอียดการดำเนินการใหถูกตองตามระเบียบสั่งการที่

เก่ียวของ 

    ๓.  ประสานกรมสงเสริมปกครองทองถ่ินเก่ียวกับการ

จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษา  เงินเดือนครู  

คาตอบแทนพนักงานจาง  เงินเพ่ิมคาครองชีพ  เงินวิทยฐานะ  

และคาจางประจำ 

    ๔.  การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน (อาหาร

กลางวัน/อาหารเสริม (นม))ใหมีการตรวจติดตามจำนวน

นักเรียนใหเปนปจจุบันเพ่ือจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ  

พรอมท้ังรายงานปญหาอุปสรรคใหกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นไดรับทราบ 

งานบริหารการศึกษา 

๑ มอบหมายใหครู/ผูดูแลเด็ก เขารับการฝกอบรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  งาน

วิชาการ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของจัดทำตาม

มาตรฐานสถานศึกษา  หรือจัดทำการประเมินผลกิจกรรม

การศกึษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

  ๒ สำรวจ/สอบถามปญหาและอุปกสรรคตางๆในการ

ดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานงานบริหารการศึกษา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานใหมากยิ่งข้ึน 

งานพัสด ุ

- ประสานครู/ผูดูแลเด็ก ในการการพิจารณาวางแผน

ในการจัดซื้อจัดจาง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให

มากยิ่งข้ึน 

งานธุรการ 

- ประสานผูบริหารในการพิจารณาจัดหาพื้นที่เพ่ิมเติม

สำหรับจัดเก็บเอกสารงานธุรการของกองการศึกษา 

๕.  การติดตามและประเมินผล 

    การติดตามและประเมินผล  เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่องโดยเจาหนาที่ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา  

พบวา ณ วันที่รายงานพบวา 

งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  งานบริหาร

การศกึษา  งานพัสดุ  และงานธุรการ  ไมปรากฏความเสี่ยงท่ี

จะนัยสำคัญที่ตองจัดการบริหารความเสี่ยง  แตตองบริหาร

กิจกรรมใหเหมาะสม  กับการปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรมตางๆ บรรจุบุคลากร

ตามกรอบอัตรากำลัง และปรับปรุงคำสั่งแบงงานมอบหมาย

งานในหนาที่ใหชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หัวหนา

งาน และผูบริหารการศึกษาตองติดตาม กำกับดูแล   

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

  กองกคลัง 

1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.1 งานการเงินและบัญชี 

    เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน เองจาก

สถานที่จัดเก็บเอกสารไมเพียงพอตอปริมาณของแฟมฎีกาเบิก

จายเงินประจำป แตละปงบประมาณมีจำนวนมาก 

1.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

    เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 

     -ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกเนื่องจาก

ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินภาษี 

การชำระภาษี และประชาชนบางสวนมีการชำระภาษีลาชาง

ไมตรงตามที่กำหนด 

1.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

    -เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน เนื่องจากบุคลากรภายใน 

เชนเจาหนาที่ของเทศบาลปฏิบัติงานไมเต็มที่ เชน ขนยายโตะ 

เกาอี้ ในการจัดงาน มีการโยน ทำใหเกิดความชำรุด เสียหาย 

 -เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน ครุภัณฑที่อยูในสาน

สาธารณะ มีการถูกทำลายโดยวัยรุน ที่คึกคะนอง เชน โตะ 

เกาอี้ การทำลายหองน้ำสาธารณะ 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 

    การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายของกองคลังและวัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่

ชัดเจนและสอดคลองและเชื่อมโยงกันในการทำงานใหสำเร็จ

ดวยงบประมาณตามภารกิจท่ีถูกกำหนดไวอยางเหมาะสม แต

ยังมีปจจัยดานตางๆ ท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในกิจกรรมทีย่ัง

ดำเนินงาน เชน 

กองคลังไดวิเคราประเมินการควบคุมภายในท่ีปรากฏตาม

โครงสรางองคกรตามคำสั่งแบงงานและการมอบหมาย

หนาที่ภายในของคลัง คำสั่งที่ ซึ่งมีภารกิจ 6 งาน คือ 

(1) งานการเงิน 

(2) งานการบัญชี 

(3) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

(4) งานธุรการ 

(5) งานตรวจฎีกาและควบคุมงบประมาณ 

(6) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

     โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน

การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วา

ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติงานควบคุมภายใน

สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ผลการประเมินพบวา 

    -งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีความเสียงในดาน

บุคลากรภายในปฏิบัติงานไมเต็มที่ ครุภัณฑถูกทำลาย 

    -งานการเงิน งานบัญชี ที่ความเสี่ยงในดานสถานที่ใน

การจัดเก็บเอกสารที่ไมเพียงพอ 

    -งานพัฒนาจัดเก็บรายได ประชาชนขาดความรู ความ

เขาใจในเรื่องภาษี บางสวนมีการชำระภาษีลาชาไมตรง

ตามที่กำหนด 

การประเมินความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุก

ดานมากขึ้นกวาการประเมินครั้งกอน เนื่องจากมีคำสั่งแบง

งานที่เปนลายลักษณอักษร แตตองการตดิตามตรวจสอบ 

และหัวหนาหนวยงานยอยอยางสม่ำเสมอ ท้ังนี้ตองอาศยั

ความรวมมือจากทุกสวนในการปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมายที่เก่ียวของ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 



 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

  2.1 งานการเงินและบัญช ี

    การประเมินความเสี่ยง พบวา ไดมีการจัดหาสถานที่

ชั่วคราวเพ่ือจัดเก็บแฟมเอกสารการเบิกจายเงินตาม

ปงบประมาณแตละป 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

    การประเมินความเสี่ยงดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

พบวา ไดมีการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพ่ือเปนการ

บริการประชาชนในการชำระภาษี และยังเปนการให

คำแนะนำ ใหความรู ความเขาใจในเรื่องภาษีตางๆ ในสวน

ของงานแผนทีภาษี มีความคืบหนาของงานแผนที่ภาษี แต

ยังคงตองมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

    -มีการการประเมินความเสียงดานพัสดุพบวาไดมีการกำชับ

ผูมีหนาที่รับผิดชอบแลวแตยังพบวามีความเสี่ยงอยู 

3.กิจกรรมควบคุมภายใน 

    3.1 ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 

    -มีการจัดทำโครงสรางการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 

    3.2 งานการเงินและบัญชี 

    -ใหเจาหนาที่มั่นศึกษาระบบทางการเงินใหมๆอยูเสมอ 

    -ไดสถานที่เพ่ือทำการจัดเก็บแฟมเอกสารการเบิกจายเงิน

ตามปงบประมาณแตละป 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

    ไดมีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารท้ังระบบ

อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร การประชุม การปรับปรุงคำสั่ง 

การติดตอภายในและภายนอกมาเปนเครื่องมือชวยในการ

บริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบที่

เหมาะสม เปนไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดย

มีการควบคุมดูแลจากผูอำนวยการกองคลัง เพ่ือใหความ

เสี่ยงที่พบมีการแกไขปรับปรุงตอไป 

 

 

 

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง เทศบาล

ตำบลทุงหวา มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร 

เนื่องจากไดนำเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงาน เชน  

 



 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

  4.1 นำระบบ internet มาชวยในการบริหารและปฏิบัติ

ราชการ 

4.2 จัดทำระบบขอมูลขาวสารเพ่ือประชาสัมพันธใหกับ

ประชาชนและผูที่เก่ียวของไดรับทราบ 

4.3 การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เชน 

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

โทรศพัท โทรสาร และหนังสือสอบถามไป ยังสำนักงาน

ทองถิ่นอำเภอ ทองถ่ินจังหวัด กรมสงเสริมปกครองสวน

ทองถิ่น  โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและ

รายงานผลดำเนินการใหผูบังคับบัญชา และนายกเทศมนตรี

ทราบอยางตอเนื่อง 

5.2 มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ

ประเมินผลคุณภาพของงานไดกำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดย

กำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ

การควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนที่ทาง

กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริการผูควบคุมงาน 

และผูที่มีหนาที่เก่ียวของ นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบ

รายครั้งเปนครั้งคราว กรณีพบจัดออน ขอพกพรอง และ 

-การนำระบบอินเตอรเน็ตมาชวยในการปฏิบัติราชการ มี

ระบบอินเตอรเน็ตที่มีปะสิทธิภาพทำใหสามารถรับขอมูล

ขาวสารไดทันเวลา สามารถ ตรวจสอบ ไดจากระบบ

อินเตอรเน็ต 

-การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสาร มีใน

ภารกิจหนาที่ของกองคลัง ไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

จากการติดตามประเมินผล พบวา ยังมีจุดออนในกิจกรรม

งานการเงินและบัญชี กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได

และงานพัสดุ เนื่องจากเปนความเสี่ยงทีเกิดจาก

สภาพแวดลอมภายใน ดังนั้น จึงตองติดตามประเมินผลเปน

ประจำทุกป 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

รายงานผลการดำเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบผลการ

ดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

    5.3 ตรวจสอบขอพกพรองตางๆ ในการปฏิบัติงาน แตละ

งาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมตอไป 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

เทศบาลตำบลทุงหวา มีโครงสรางเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบ มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที ่เพียงพอ และเหมาะสม เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แตอยางไรก็ตาม

ยังคงมีกิจกรรมท่ีตองควบคุม ดังนี ้

1. กิจกรรมการจัดการระเบียบพื้นผิวจราจรบริเวณตลาดสด 

2. กิจกรรมงานออกแบบ และควบคุมงานกอสราง 

3. กิจกรรมงานไฟฟาสาธารณะ 

4. กิจกรรมงานโครงการจัดการขยะมูลฝอย 

5. กิจกรรมงานปองกันไขเลือกออก 

6. กิจกรรมการบริหารการศกึษา 

7. กิจกรรมงานพัสดุ 

8. งานการเงินและบัญชี 

9. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

10. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 

        ลายมือชื่อ  

         (นายอรุณ  ยังปากน้ำ) 

        ตำแหนงนายกเทศมนตรีตำบลทุงหวา 

        วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 


