ชื่อหน่วยงาน กองช่างเทศบาลตาบลเวียงคา
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
จุดที่ควรประเมิน
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
1.1 สภาพแวดล้อมภายใน
- มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในกองช่าง
1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ
- ตาบลเวียงคามีพื้นที่กว้างขวาง ทาให้การก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านไฟฟ้า การก่อสร้าง
ถนน การขุดลอกคลองไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรเนื่องจาก
งบประมาณที่ได้รับมีจานวนจากัด
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1วัตถุประสงค์ระดับกอง
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านสิ่งสาธารณูปโภค
ต่างๆ ที่ทาง เทศบาลตาบลเวียงคา.ดาเนินงาน
- ต้องการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
2.2 วัตถุประสงค์ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ต้องการให้ประชาชนมีสิ่งอานวยความสะดวกในด้านสิ่ง
สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
- การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการ
ดาเนินโครงการในแต่ละครั้ง
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
- เทศบาลตาบลเวียงคาไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะ
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
-เทศบาลตาบลเวียงคา มีพื้นที่ในเขตบริการที่กว้างทาให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะได้ทันท่วงที เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จึงทาให้งานไม่ครอบคลุม และไม่
เพียงพอต่อเนื้อที่การให้บริการ

ความเห็น / คาอธิบาย
กองช่าง มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
เช่น งานในส่วนการอานวยความสะดวกในด้านสิ่ง
สาธารณูปโภคแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบ
งานเอกสาร แต่ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่
1 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ
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(ภาคผนวก ก)
จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น / คาอธิบาย

2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ให้บุคลากรจัดทาแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและดาเนินการตาม
แผนอย่างเคร่งครัด
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมด้าน ไฟฟ้าสาธารณะ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาให้เพียงพอ อีกทั้งหากมีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
- ใช้ระบบอินเตอร์ เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสารในการติดต่อประสานงาน
ในการปฏิบตั ิงานทั้งภายในและภายนอกสานักงาน
-ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมในการควบคุมงาน เผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารด้วยเสี ยงตามสาย แผ่นพับ

5. การติดตามประเมินผล
5.1 กิจกรรมด้านบุคลากรในด้านไฟฟ้าสาธารณะ
- ดาเนินการจัดทาแผนออกสารวจไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล
ตาบลเวียงคา
- ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เพียงพอ

จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น/คาอธิบาย

สรุป : การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
กองช่าง ยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไปเนื่องจากยังมี

1. กิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ยง เช่น ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อผู้ประเมิน....................................................
(นายทองหล่อ ชาติศักดิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

คาถาม

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตาบลเวียงคา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่

งานบริหารงานทั่วไป
1. จัดทาคาสั่งและจัดเก็บไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
2. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในกองช่างและทาบัญชี
ควบคุมไว้เรียบร้อย
3. จัดทาบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของกองช่างไว้
เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
4. รับแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมจัดเก็บไว้
เรียบร้อย
5. จัดเก็บเอกสารของราชการไว้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่
แยกประเภท เป็นปัจจุบัน
งานก่อสร้าง
1. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้จัดทาบันทึกรายงานก่อสร้าง
ทุกโครงการ ทุกวัน
2. มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุก
โครงการ
3. ประมาณราคาก่อสร้างตามกรมบัญชีกลาง
4. งานก่อสร้างมากกว่าร้อยละ 90 ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทันตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
1. จัดทาทะเบียนหนังสือรับเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
2. จัดทาทะเบียนหนังสือเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
3. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
4. มีการควบคุมดูแลการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารให้เป็นไปตามระเบียบ
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
5. มีวิศวกรรมโยธาหรือสถาปนิกในการออกแบบและ
ควบคุมอาคาร

√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√
√
√

คาอธิบาย/คาตอบ
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(ภาคผนวก ข)
คาถาม

มี/ใช่

งานสาธารณูปโภค
1. มีการจัดทาแผนงานการสารวจและซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณะประโยชน์
2. ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานที่นามาใช้ในการคานวณ
ประมาณราคางานก่อสร้าง ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด
และค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง
3. มีการจัดทาแบบแปลนหรือแบบรูปรายการในงาน

ไม่มี/ไม่ใช่
√

√

คาอธิบาย/คาตอบ
- กองช่างยังไม่ได้จัดทา
แผนการสารวจและซ่อมแซม
สิ่งสาธารณะ เช่น การออก
สารวจไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน

√

ก่อสร้างทุกโครงการ

สรุป : การควบคุมภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
มีการควบคุมเพียงพอ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ไม่ตอ้ งมีการควบคุมเพิม่ เติม
งานก่อสร้าง
มีการควบคุมเพียงพอแล้วมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความอดทน ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
มีการควบคุมเพียงพอแล้วมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความอดทน ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม
งานสาธารณูปโภค
มีการควบคุมเพียงพอแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงในด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และมีจานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงทาให้การสารวจและและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ภายในเขตเทศบาลตาบลเวียงคา จึงต้องมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อผู้ประเมิน.....................................................
(นายทองหล่อ ชาติศักดิ์)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง
วันที่
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตาบลเวียงคา
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น / คาอธิบาย

1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
1.สภาพแวดล้อมภายใน
1.1 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่
บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จึงทาให้งานล่าช้า
1.2 มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในกองคลัง
1.3 การจัดทารายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชี การรับส่ง
เงิน ไม่เป็นปัจจุบัน
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1วัตถุประสงค์ระดับกอง
- มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
- มีการจัดทารายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชี การเบิก
จ่ายเงิน การรับส่งเงินให้เป็นปัจจุบัน
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2553 และการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ
E-Auctionและบุคลากรไม่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ทาให้
การปฏิบัติงานล่าช้า
2.2 วัตถุประสงค์ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ต้องมีบุคลากรที่เพียงพอและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่จะต้องจัดทารายงานการเงิน การบันทึกบัญชี
การเบิกจ่ายเงิน การรับส่งเงินให้เป็นปัจจุบัน
- เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบและการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในการรับเงินและการนาส่งเงิน
เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน
-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบฯพัสดุ
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กองคลัง มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
เช่น งานในส่วนการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ด้านงานพัสดุการสอบราคา ด้านการเงินและบัญชี
และมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบงานเอกสาร แต่ยังมี
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่
3 กิจกรรม คือ
1.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
2.กิจกรรมด้านการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่าย
3.กิจกรรมด้านการควบคุมตรวจสอบพัสดุและ
ทรัพย์สิน

(ภาคผนวก ก)
จุดที่ควรประเมิน
- บุคลากรไม่เพียงพอสาหรับปฏิบัติหน้าที่ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
-บุคลากรกองคลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในด้านการเงิน
การจัดเก็บรายได้ และการพัสดุ จึงทาให้มีการปฏิบัติงานล่าช้า
และไม่เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งยังไม่เข้าใจในระเบียบการ
ปฏิบัติงานต่างๆ
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานภายในกองคลังให้ชัดเจน กรณี เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ให้มีผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
- มีผู้กากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมด้านการเงินแลบัญชี
- จัดให้มีการแสดงรายงานทางการเงินเป็นประจาทุกวันและ
ปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ โดยมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดทารายงานให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนและ
มีผู้กากับดูแล ควบคุมอย่างต่อเนื่อง
3.2 กิจกรรมด้านการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่าย
- มีการบันทึกขอยืมฎีกาแจ้งให้หน่วยงานที่เข้าตรวจให้ถือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการยืมฎีกาและมีการจัดหาห้องเก็บฎีกาให้เพียงพอ
- มีการทาลายเอกสาร(ฎีกา)ตามระเบียบการทาลายหนังสือ
3.3 กิจกรรมด้านการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานภายในกองคลังให้ชัดเจน กรณี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ให้มีผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน
- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน เพื่อให้การทางานมี
ประสิทธิภาพ

ความเห็น / คาอธิบาย

- สั่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
- ติดตามข้อมูลการปฏิบัติงาน จาก Website กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ
- นาระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์ โทรสาร การประชุมปรับปรุงคาสั่ง พัฒนาบุคลากรในการ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
5. การติดตามประเมินผล
- ใช้แบบสอบถามด้านการเงินและแบบรายงานการประชุมเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น/คาอธิบาย

สรุป : การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
กองช่าง ยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไปเนื่องจากยังมี
1. กิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ยง เช่น
1.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
2.กิจกรรมด้านการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่าย
3.กิจกรรมด้านการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน

ชื่อผู้ประเมิน....................................................
(นางบุษบา แป้นสุวรรณ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบลเวียงคา
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
จุดที่ควรประเมิน
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
1.1 สภาพแวดล้อมภายใน
- มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ยัง
ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในกองสาธารณสุขฯ
1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมทาโครงการต่างๆ
- ตาบลเวียงคามีพื้นที่กว้างขวาง ทาให้การควบคุมโรคมี
การควบคุมที่ไม่เพียงพอประกอบกับบุคลากรในกอง
สาธารณสุขฯมีไม่เพียงพอในการดูแลและช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ไม่ทั่วถึง และโรคติดต่อที่เข้ามาภายใน
เขตเทศบาลเกิดจากสัตว์ เช่น สุนัขและแมว ที่ขยายพันธุ์
และเพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถควบคุมได้ มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1วัตถุประสงค์ระดับกอง
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านสาธารณสุข
ต่างๆที่เทศบาลตาบลเวียงคาได้ดาเนินการในขณะนี้
- ประชาชนต้องปราศจากโรคมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง
- อานวยความสะดวกด้านการควบคุมโรคจากสัตว์มาสู่คน
และการกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้ประชนชนและชุมชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี
2.2 วัตถุประสงค์ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ประชาชนต้องได้รับการบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง
- การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและพึงพอใจที่สุดใน
การดาเนินโครงการในแต่ละครั้ง
- สภาพแวดล้อมทั้งทางด้านการควบคุมโรคและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเวียงคาต้องดีขึ้น

ความเห็น / คาอธิบาย
กองสาธารณสุขฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่
ละด้านอย่างชัดเจน เช่น งานในส่วนงานสาธารณสุข
งานสุขาภิบาลแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบ
งานเอกสาร แต่ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่
1 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรค
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(ภาคผนวก ก)
จุดที่ควรประเมิน
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
- เทศบาลตาบลเวียงคา ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการ
ควบคุมโรคจากสัตว์มาสู่คน ซึ่งทาให้ประชาชนได้รับความ
เดือนร้อนทั้งทางด้านการควบคุมโรค เทศบาลตาบลเวียงคาไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
-เทศบาลตาบลเวียงคา มีพื้นที่ในเขตบริการที่กว้างทาให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมโรค เนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการขยายพันธุ์ของสัตว์
เช่น สุนัขและแมว ฯลฯ ได้เพิ่มจานวนมาก ไม่สามารถควบคุม
การขยายพันธุ์ได้ จึงทาให้การให้บริการไม่ครอบคลุมและไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- จัดสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
- จัดทารายงานของแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลเวียงคา
เรื่องจานวนสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคมาสู่คน เช่น สุนัข , แมว
ฯลฯ เพื่อที่จะจัดหาวัคซีนให้ครบถ้วนอย่างทั่วถึง
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรค
-ซักซ้อมความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมวางแผนตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยสารวจสุนัขและแมวในเขต
เทศบาล
- เตรียมผู้ที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน เช่นผู้นาชุมชน แพทย์
อาสา แล้วดาเนินการสั่งซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ตามที่ได้สารวจ
จานวนสัตว์ในแต่ละหมู่บ้าน

ความเห็น / คาอธิบาย

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
1. กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรค
- ทาหนังสือซักซ้อมทาความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับหมู่บ้าน
- จัดทารายงานการประชุมวางแผนก่อนเริ่มต้นโครงการ
- ประสานงานกับผู้นาหมู่บ้าน แพทย์อาสา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. การติดตามประเมินผล
- ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน และแบบรายงานการ
ประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น/คาอธิบาย

สรุป : การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขฯ ยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไปเนื่องจากยังมี
1. กิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ยง เช่น
1. กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรค

ชื่อผู้ประเมิน....................................................
(นางชนากาน สิงห์หลง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเทศบาลตาบลเวียงคา
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น / คาอธิบาย

1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
1.1 สภาพแวดล้อมภายใน
- มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ยัง
ขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในกองการศึกษาฯ
- งบประมาณมีอย่างจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการศึกษาฯและกิจกรรมต่างๆของกองการศึกษาฯ
1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก
- ตาบลเวียงคามีพื้นที่กว้างขวางจึงทาให้การจัดกิจกรรม
หรือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯไม่ครอบคลุมตามความ
ต้องการของประชาชนเท่าที่ควร
- การให้ความคิดเห็นของผู้นาชุมชนยังไม่ครอบคลุมต่อความ
ต้องการของประชาชนเท่าที่ควร
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1วัตถุประสงค์ระดับกอง
-บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ใน
การทางาน
- การจัดตั้งศูนย์ฯและการจัดกิจกรรมต้องครอบคลุมตาม
ความต้องการของประชาชน
2.2 วัตถุประสงค์ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการตั้งศูนย์และ
กิจกรรมที่เทศบาลได้จัดขึ้นอย่างทั่วถึง
- การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการ
ดาเนินโครงการในแต่ละครั้ง
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
- เทศบาลตาบลเวียงคา ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ครอบคลุม
ต่อความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาด้านการ
จัดตั้งศูนย์ได้
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กองการศึกษาฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่
ละด้านอย่างชัดเจน เช่น งานในส่วนการอานวย
ความสะดวกในด้านการส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบ
งานเอกสาร แต่ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่
1 กิจกรรม คือ
1.กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา

(ภาคผนวก ก)
จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น / คาอธิบาย

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
-เทศบาลตาบลเวียงคา มีพื้นที่ในเขตบริการที่กว้างประกอบกับจานวน
ประชากรที่มีจานวนมาก จึงทาให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป เทศบาล
ตาบลเวียงคา จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมและจัดตั้งศูนย์ฯ ให้ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของประชาชนได้
- บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะยัง
ไม่สาเร็จการศึกษาตรงตามคุณวุฒิที่กาหนด
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ขอความร่วมมือกับผู้นาหมู่บ้าน เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ภายในหมู่บ้านให้มากขึ้น
- ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิในหลักสูตรที่ตรงกับ
การปฏิบัติงานให้ครบทุกคน
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา
- ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาฯ ไปศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิในหลักสูตรที่ตรง
กับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
- จัดทัศนะศึกษาดูงานด้านการศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการบริหาร
จัดการเรียนการสอนที่ดีตามความเหมาะสม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
- จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
- จัดทาแบบสอบถามความพึ่งพอใจในการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ด้านต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทาเวทีประชาคมเพื่อให้
ประชาชนเสนอความต้องการ

จุดที่ควรประเมิน
5. การติดตามประเมินผล

ความเห็น/คาอธิบาย

- ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน และแบบรายงานการประชุม
เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

สรุป : การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
กองการศึกษา ยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไปเนื่องจากยังมี
1กิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ยง เช่น
1. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา

ชื่อผู้ประเมิน....................................................
(นางธัณย์จิรา มานาทิพย์มงคล)
ผู้อานวยการกองการศึกษา
วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน สานักปลัดฯ เทศบาลตาบลเวียงคา

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น / คาอธิบาย

1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
1.1 สภาพแวดล้อมภายใน
- มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนในสานักปลัดฯ
1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น
- เทศบาลตาบลเวียงคา มีพื้นที่กว้างขวาง ทาให้การบริการ
ประชาชนไม่ทั่วถึงและครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่
ทันตามความต้องการของประชาชน เนื่องจากประชาชนยัง
ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทากิจกรรมของเทศบาลตาบล
เวียงคา
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1วัตถุประสงค์ระดับกอง
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางด้าน
ต่างๆของเทศบาลตาบลเวียงคาได้ดาเนินการและจัดทา
ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ต้องการให้ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ
ของทางเทศบาลตาบลเวียงคาได้ดาเนินการและจัดทา
ขึ้นมาได้อย่างทั่วถึง
- การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการ
ดาเนินโครงการในแต่ละครั้ง
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
- เทศบาลตาบลเวียงคา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการ
ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ได้ทันท่วงทีซึ่งทาให้
ประชาชนเกิดความเดือดร้อนไม่ได้รับความสะดวกและ
ทันท่วงที เมื่อเกิดปัญหาในด้านต่างๆ ได้

สานักปลัดฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ
และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านอย่าง
ชัดเจน เช่น งานในส่วนการอานวยความสะดวกใน
ด้านสิ่งสาธารณูปโภคแก่ประชาชนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบ
งานเอกสาร แต่ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ 3
กิจกรรม คือ
1.กิจกรรมด้านการจัดทาแผน
2.กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.กิจกรรมด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
4.กิจกรรมด้านการบริการงานทะเบียนราษฎร
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(ภาคผนวก ก)
จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น / คาอธิบาย

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
-เทศบาลตาบลเวียงคา มีพื้นที่ในเขตบริการที่กว้างทาให้ไม่
สามมารถแก้ไขปัญหาด้านการให้บริการประชาชน การแก้ไข
ปัญหาด้านต่างๆ ได้ทันท่วงที เนื่องจากประชาชนขาดความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการให้บริการต่างๆของทางเทศบาล
ตาบลเวียงคา
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ขอความร่วมมือกับผู้นาหมู่บ้าน เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนภายในหมู่บ้านให้มากขึ้น
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมด้านการจัดทาแผน
- ประชาสัมพันธ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดแผนโดย
การจัดทาประชาคมในหมู่บ้าน
- ชี้แจงแนะนาจัดอบรมการจัดทาแผนแนวทางการลาดับ
ความสาคัญของปัญหา
- ส่งเสริมบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน
3.2 กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ประสานงานให้ผู้นาชุมชนแจ้งข้อมูลการเกิดภัยธรรมชาติใน
ชุมชน
- วางแผนการออกสารวจความเสียหาย
- ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการและ
เอกสารในด้านงบประมาณ
3.3 กิจกรรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์ฯ เพื่อทาการสารวจข้อมูล
ตามแบบฟอร์มและรวบรวมส่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับตาบล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
- จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ ที่จัดเก็บข้อมูลในแต่ละ
ปีงบประมาณ
จุดที่ควรประเมิน
3.4 กิจกรรมการบริการงานทะเบียนราษฎร
- บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ

ความเห็น/คาอธิบาย

ทะเบียนราษฎร
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมแล้ว
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
- จัดอบรมชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนในการจัดทาแผน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
ทุกรูปแบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาชนทราบ เสียงตามสาย
แผ่นพับ
5. การติดตามประเมินผล
- ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน และแบบ
รายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
สรุป : การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สานักปลัดฯ ยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไปเนื่องจากยังมี
2. กิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสี่ยง เช่น
1. กิจกรรมด้านการจัดทาแผน
2. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. กิจกรรมด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
4. กิจกรรมด้านการบริการงานทะเบียนราษฎร

ชือ่ ผูป้ ระเมิน....................................................
(นางญาณภาดา สุวรรณคาม)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
วันที่

คาถาม

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตาบลเวียงคา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

งานบริหารงานทั่วไป
1. จัดทาคาสั่งและจัดเก็บไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
2. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในกองคลังและทาบัญชี
ควบคุมไว้เรียบร้อย
3. จัดทาบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของกองคลังไว้
เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
4. รับแบบแสดงการชาระภาษีและจัดเก็บไว้เรียบร้อย
5. จัดเก็บเอกสารของราชการไว้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่
แยกประเภท เป็นปัจจุบัน
งานการเงินและบัญชี
1.มีหลักฐานการเบิกจ่ายและเอกสารประกอบถูกต้องและ
ครบถ้วน
2.การเขียนเช็คสั่งจ่ายทุกครั้งมีการระบุชื่อผู้รับเงิน และขีด
ฆ่าหรือผู้ถือ
3.จัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
4.ใบเสร็จรับเงินปีเก่าที่ยังไม่ได้ใช้ให้ติดไว้กับเล่ม และปรุ
เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้
5.มีการจัดทารายงานทางการเงินนาส่งผู้กับกับดูแลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและเป็นปัจจุบัน
งานพัสดุ
1.มีการเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา โดยมีการปิด
ประกาศสอบราคาโดยเปิดเผยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ติดประกาศ ณ ที่ทาการของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น
และมีหลักฐานการส่งข่าวสารสอบราคาตามระเบียบ
2.มีการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปีและจัดส่งให้ สตง. ทราบ
3.มีการลงบัญชี/ทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแยกเป็นชนิดและ
รายการ

√
√
√
√
√
√

-การเบิกจ่ายและเอกสารประกอบฎีกา
ไม่ครบถ้วนไม่มีการตรวจสอบก่อนการ

√

เบิกจ่าย

√
√
√

-การจัดทารายงานทางการเงินเพื่อ
นาส่งผู้กากับดูและและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่เป็นปัจจุบัน

√

√
√

-การลงบัญชีและลงทะเบียนครุภัณฑ์
ยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นระเบียบ
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(ภาคผนวก ข)

คาถาม

มี/ใช่

งานพัสดุ(ต่อ)
4.มีการตรวจสอบความชารุดบกพร่อง ก่อนครบกาหนดคืน
หลักประกันสัญญา

√

5.มีการจัดทาทะเบียนคุมประกาศสอบราคา มีการบันทึก
รายการเป็นปัจจุบัน

√

งานจัดเก็บรายได้
1. มีบัญชีคุมผู้ชาระภาษีทุกรายและปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน
2. มีคาสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บ
ภาษีโดยระบุชื่อและตาแหน่งปัจจุบัน
3. มีทะเบียนคุมลูกหนี้ที่ยังไม่ชาระภาษีเป็นรายตัว
4. มีการประชาสัมพันธ์หรือประกาศให้ผู้เสียภาษีทราบ
เช่น ช่วงเวลาเสียภาษี ,รับ – ส่งแบบแสดงรายการ,ยื่นแบบ
แสดงรายการหรือประกาศราคากลางที่ดิน เป็นต้น
5.มีการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและป้าย
ประจาตามคู่มือฯ เป็นรายลักษณ์อักษร

สรุป : การควบคุมภายใน
งานบริหารงานทั่วไป

√
√
√
√

√

ไม่มี/ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

มีการควบคุมเพียงพอ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ไม่ตอ้ งมีการควบคุมเพิม่ เติม
งานการเงินและบัญชี
มีการควบคุมเพียงพอแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงในด้านการนาส่งรายงานทางการเงินซึ่งยังไม่เป็นปัจจุบัน และการเบิกจ่ายและ
เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนไม่มีการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย จึงต้องมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
งานพัสดุ
มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในการลงบัญชีและลงทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นระเบียบจึงต้องมี
การดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
งานจัดเก็บรายได้
มีการควบคุมเพียงพอแล้ว เจ้าหน้าที่มีการควบคุมด้านการจัดเก็บภาษี มีการจัดทางานเอกสารเรียบร้อยไม่ต้องมีการควบคุม
เพิ่มเติม

ชื่อผู้ประเมิน.....................................................
(นางบุษบา แป้นสุวรรณ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลเวียงคา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
คาถาม
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่
คาอธิบาย/คาตอบ

งานบริหารงานทั่วไป
1. จัดทาคาสั่งและจัดเก็บไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
2. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในกองสาธารณสุขฯและทา
บัญชีควบคุมไว้เรียบร้อย
3. จัดทาบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของกอง
สาธารณสุขฯ ไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
4. รับแบบแสดงการชาระภาษีและจัดเก็บไว้เรียบร้อย
5. จัดเก็บเอกสารของราชการไว้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่
แยกประเภท เป็นปัจจุบัน
งานสุขาภิบาล
1.มีการจัดตั้งเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยเพื่อประกาศใช้สาหรับเทศบาลตาบลเวียงคา
2.มีการยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการเก็บ ขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตาบลเวียงคา
3.เทศบาลมีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสมในการรวบรวมขยะ
4.มีการกาหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายเทศ
บัญญัติเทศบาลตาบลเวียงคา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
5.มีการจัดให้มีลานจอดรถหรืออาคารจอดรถสาหรับรถเก็บ
ขนมูลฝอยทุกคันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและต้องดูแลรักษา
ให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ
ตลอดเวลา
งานสาธารณสุข
1.มีการจัดตั้งเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว ในการประกาศใช้สาหรับเทศบาล
ตาบลเวียงคา เพื่อป้องกันการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์มา
สู่คน
2.มีการสารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวภายในเขต
เทศบาลตาบลเวียงคา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรค

√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√
-2–
(ภาคผนวก ข)

คาถาม

มี/ใช่

งานสาธารณสุข(ต่อ)
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในการปฏิบัติงานและมี
ความรู้ความสามารถในเรื่องการฉีดวัคซีนและได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน
4.มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลตาบลเวียงคาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกัน
โรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน
5.มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอต่อ
จานวนสุนัขและแมวที่มีการสารวจและขึ้นทะเบียนไว้

ไม่มี/ไม่ใช่
√

√

คาอธิบาย/คาตอบ
-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจใน
การปฏิบัติงานและไม่มีความรู้
ความสามารถในเรื่องการฉีดวัคซีน
และไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในหมู่บ้าน

√

สรุป : การควบคุมภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
มีการควบคุมเพียงพอ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ไม่ตอ้ งมีการควบคุมเพิม่ เติม
งานสุขาภิบาล
มีการควบคุมเพียงพอแล้วมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม
งานสาธารณสุข
มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในด้านการป้องกันและควบคุมโรค จึงต้องมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อผู้ประเมิน.....................................................
(นางชนากาน สิงห์หลง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษาฯ เทศบาลตาบลเวียงคา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
คาถาม
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

งานบริหารงานทั่วไป
1. จัดทาคาสั่งและจัดเก็บไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
2. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในกองการศึกษาฯและทา
บัญชีควบคุมไว้เรียบร้อย
3. จัดทาบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของกองการศึกษา
ฯ ไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
4. มีการขึ้นทะเบียนเด็กเล็กเพื่อเข้าศูนย์ฯและจัดเก็บไว้
เรียบร้อย
5. จัดเก็บเอกสารของราชการไว้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่
แยกประเภท เป็นปัจจุบัน

√
√
√
√
√

งานกีฬาและนันทนาการ
1.มีการส่งเสริมเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬา √
เพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการแข่งขันและกีฬาอาชีพ
√
2.มีสนามกีฬาและสถานที่ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
√
3.มีการสารวจข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬา
และนันทนาการและมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมของ
เยาวชน
4.มีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรม
√
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนนักศึกษา
√
5.มีการส่งเสริมทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานบริหารการศึกษา
1.บุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาตรงตามที่กาหนด
2.มีการจัดทัศนศึกษาดูงานด้านการศึกษาหรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่มีการบริหารจัดการเรียนการสอนที่ดีตามความ
เหมาะสม
3.มีการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
4.มีการประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคล
ในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

√
√

-บุคคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้
และประสบการณ์ เพราะยังไม่สาเร็จ
การศึกษาตรงตามคุณวุฒิที่กาหนด

√
√

-2–
(ภาคผนวก ข)

คาถาม

มี/ใช่

งานบริหารการศึกษา(ต่อ)
5. มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

√

ไม่มี/ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

สรุป : การควบคุมภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
มีการควบคุมเพียงพอ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ไม่ตอ้ งมีการควบคุมเพิม่ เติม
งานกีฬาและนันทนาการ
มีการควบคุมเพียงพอแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงในด้านการจัดทาสนามกีฬาและสถานที่ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จึงต้องมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
งานบริหารการศึกษา
มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในด้านบุคคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้และประสบการณ์ เพราะยังไม่สาเร็จ
การศึกษาตรงตามคุณวุฒิที่กาหนด จึงต้องมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อผู้ประเมิน.....................................................
(นางธัณย์จิรา มานาทิพย์มงคล)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
วันที่
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน สานักปลัดฯ เทศบาลตาบลเวียงคา

คาถาม

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่

งานบริหารงานทั่วไป
1. จัดทาคาสั่งต่างๆและจัดเก็บไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
2. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในสานักปลัดฯและทาบัญชี
ควบคุมไว้เรียบร้อย
3. จัดทาบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของสานักปลัดฯ
ไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
4. มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและจัดเก็บไว้
เรียบร้อย
5. จัดเก็บเอกสารของราชการไว้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่
แยกประเภท เป็นปัจจุบัน
งานแผนงานและงบประมาณ
1.มีการใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.ผู้บริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาฯ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
3.มีการออกประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อนามาจัดทาแผนพัฒนา
4.การตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภท เงินอุดหนุน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว34 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5.มีการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาผ่านทาง
เว็บไซด์ของเทศบาล ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และส่งให้แก่
กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

คาอธิบาย/คาตอบ

√
√
√
√
√

√
√
√

√

√
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-ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนจึงทาให้ไม่เข้าใจวิธีการ
ลาดับความสาคัญของปัญหาและไม่
ทราบความต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้าน

(ภาคผนวก ข)
คาถาม
งานการเกษตร
1.มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและรวบรวมข้อมูลทางด้าน
เกษตรเป็นปัจจุบัน
2.มีการประชาสัมพันธ์ ออกสารวจ และแนะนาวิธีการ
ป้องกันโรคระบาดทางด้านการเกษตรแก่ประชาชนให้ทราบ
อย่างทั่วถึง
3.มีการส่งเสริมและสนับสนุนการหาพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร
4.มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทยและวิทยาการ
สมัยใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
5.มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจา
เทศบาลตาบลเวียงคาเพื่อที่จะรับฟัง แก้ไข และรวบรวม
ปัญหาทางด้านการเกษตรภายในตาบล

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่
√

คาอธิบาย/คาตอบ
-การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการ
รวบรวมข้อมูลทางด้านเกษตรไม่เป็น
ปัจจุบัน

√
√
√
√

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบเรื่องภัย
พิบัติทางธรรมชาติอย่างทันท่วงที

√

2.มีการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชน
3.มีการจัดอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. เป็นประจาทุกปี
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

√
√

4.มีการเผ้าระวังและรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ

√

5.มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรระวังเหตุรับ
ร้องทุกข์จากประชาชน กรณีเกิดเหตุการณ์/ภัยพิบัติ
ต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง

√
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-งบประมาณที่ตั้งไว้ยังไม่เพียงพอใน
การช่วยเหลือประชาชนและขาด
อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยเหลือ
ประชาชน

(ภาคผนวก ข)
คาถาม
งานทะเบียนราษฎร
1.มีการจัดตั้งสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลเวียงคา
เพื่อให้มีการบริการประชาชน สาหรับการแจ้งเกิด การตาย
การย้ายที่อยู่ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน การ
กาหนดเลขที่บ้านใหม่และการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2.มีคาสั่งแต่งตั้งและบรรจุเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ประจาสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลเวียงคา
3.มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน
ในการให้บริการของสานักงานทะเบียนท้องถิ่นแก่ประชาชน
เช่น แผ่นพับ หอกระจ่ายข่าวหมู่บ้าน การออกประชาคม
ทางเว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
4.มีการรายงานการปฏิบัติงานประจาเดือนของเจ้าหน้าที่
งานทะเบียนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหารทราบเป็นประจาทุก
เดือน
5.มีการนาส่งค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นประจาทุกสัปดาห์
แต่ต้องไม่เกินจานวนเงิน ห้าร้อยบาท ถ้าในวันใดมีการรับ
เงินเกิน ห้าร้อยบาท จะต้องนาส่งคลังทันที

สรุป : การควบคุมภายใน

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

√

√
√

√
√

-เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในงาน
ทะเบียนราษฎรจึงทาให้มีการแอบอ้าง
สิทธิการสวมตัวและการปกปิดข้อมูล

งานบริหารงานทั่วไป
มีการควบคุมเพียงพอ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ไม่ตอ้ งมีการควบคุมเพิม่ เติม
งานแผนงานและงบประมาณ
มีการควบคุมเพียงพอแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงในด้านการจัดทาแผนเพราะประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนจึง
ทาให้ไม่เข้าใจวิธีการลาดับความสาคัญของปัญหาและไม่ทราบความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน
จึงต้องมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
งานการเกษตร
มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการรวบรวมข้อมูลทางด้านเกษตรไม่เป็น
ปัจจุบัน จึงต้องมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในด้านงบประมาณที่ตั้งไว้ยังไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนและขาด
อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยเหลือประชาชน จึงต้องมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
งานทะเบียนราษฎร
มีการควบคุมเพียงพอแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงในด้านเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในงานทะเบียนราษฎรจึงทาให้มีการแอบอ้าง
สิทธิการสวมตัวและการปกปิดข้อมูล จึงต้องมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ชือ่ ผูป้ ระเมิน.....................................................
(นางญาณภาดา สุวรรณคาม)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

