แบบ ปอ ๒.

ชื่อหน่ วยงาน เทศบาลตาบลเวียงคา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สานักปลัด
๑.สภาพแวดล้ อมการควบคุม
เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้
๑.๑ กิจกรรมด้ านการบริหารงานทั่วไปเป็ นความเสี่ ยงเกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้
๑. สถานที่จดั เก็บเอกสาร
๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสาร ความเสี่ ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในที่ยงั คงมีอยู่
๒.๑ สถานที่จดั เก็บเอกสารจัดเก็บเอกสารไม่เป็ นระบบ
เนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บเอกสาร
๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสาร ไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสารตามระเบียบงานสาร
บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๑.๒ กิจกรรมด้ านนโยบายและแผน การประชาคมความ
เสี่ ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ยงั คงมีคือ
๑.ประชาชนเข้าร่ วมประชาคมน้อย
๑.๓ กิจกรรมด้ านงานรักษาความสงบเรียบร้ อยและความ
มั่นคงเป็ นความเสี่ ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก การป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ความเสี่ ยง คือ เกิดน้ าท่วมและภัยพิบตั ิ การตั้ง
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือไม่เพียงพอ
๒.การประเมินความเสี่ ยง
๒.๑ กิจกรรมด้ านการบริหารงานทั่วไป การจัดเก็บเอกสาร
เกิดความเสี่ ยงเนื่องจากสถานที่จดั เก็บเอกสารไม่เป็ น
ระเบียบและไม่มีระบบความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีสถานที่
เก็บเอกสารจึงอาจทาให้เอกสารสู ญหายได้ และไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสารตามระเบียบงานสาร
บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงทาให้มีเอกสารมากและการค้นหา
เอกสารต้องใช้เวลานาน

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
สานักปลัดเทศบาลตาบลเวียงคา แบ่งโครงสร้างและการ
ปฏิบตั ิงาน ออกเป็ น ๓ ฝ่ าย คือ ๑.ฝ่ ายอานวยการ ๒.ฝ่ าย
แผนงานและงบประมาณ ๓.ฝ่ ายปกครอง จากการ
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ ยงในภารกิจ ๓ งาน คือ
๑.กิจกรรมด้ านการบริหารงานทั่วไป
๒.กิจกรรมด้ านนโยบายและแผน
๓ . กิจกรรมด้ านงานรักษาความสงบเรียบร้ อยและความ
มั่นคง
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) พบว่า
มี๑.กิจกรรมด้ านการบริหารงานทั่วไป
การควบคุมที่เพียงพอแล้ว และบรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ควบคุม โดยดาเนินการดังนี้
-จัดอบรมให้ความรู ้ให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
-จัดหาสถานที่เก็บเอกสารและต้องมีระบบความปลอดภัย
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสารที่หมดความ
จาเป็ น

แบบ ปอ ๒.

ชื่อหน่ วยงาน เทศบาลตาบลเวียงคา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สานักปลัด
๒.การประเมินความเสี่ ยง
๒.๒ กิจกรรมด้ านนโยบายและแผน
เกิดความเสี่ ยงเนื่องจากการตั้งงบประมาณและการวางแผน
ใช้จ่ายงบประมาณ ที่ต้ งั ไว้ไม่เป็ นไปตามแผนการดาเนินการ
และแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง และมีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณตลอดปี
๒.๓ กิจกรรมด้ านงานรักษาความสงบเรียบร้ อยและความ
มั่นคงงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
งบประมาณที่ต้ งั ไว้ยงั ไม่เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนและขาดอุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการช่วยเหลือ
ประชาชน
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมด้ านการบริหารงานทั่วไป
๑. สถานที่จดั เก็บเอกสารไม่เป็ นระบบเนื่องจากไม่มีสถานที่
เก็บเอกสารควรจัดสร้างสถานที่จดั เก็บเอกสารให้เป็ น
หมวดหมู่ สานัก,กอง และต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย
๒.ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสารตามระเบียบ
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทาลายเอกสารที่จะทาลาย
๓.๒กิจกรรมด้ านนโยบายและแผน
๑.การตั้งงบประมาณและการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ต้ งั ไว้ไม่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานและแผนการ
จัดซื้ อจัดจ้างควรใช้แผนดาเนินงานในการจัดซื้ อจัดจ้างตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในแผนดาเนินงาน
๒. มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี ควรมี
การควบคุมการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการให้เป็ นไปตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ต้ งั ไว้

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
๒. กิจกรรมด้ านนโยบายและแผน ควบคุมที่เพียงพอแล้ว
และบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม โดยดาเนินการดังนี้
-จัดอบรมให้ความรู ้ให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
-ปฏิบตั ิงานตามแผนจัดซื้ อจัดจ้าง
๓ .กิจกรรมด้ านงานรักษาความสงบเรียบร้ อยและความ
มั่นคง
มีการควบคุมทีเ่ พียงพอแล้ว และบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การควบคุม โดยดาเนินการดังนี้
-มีการแต่งตั้งคณะทางาน/สารวจความเสี ยหายในกรณี เกิด
สาธารณภัยและวาตภัย เป็ นต้น
-ทบทวนแผนป้ องกันให้ทนั ท่วงที
-ตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือ
-จัดให้อาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ศูนย์ฯ
ช่วยเหลือในการป้ องกัน เบื้องต้น

แบบ ปอ ๒.

ชื่อหน่ วยงาน เทศบาลตาบลเวียงคา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สานักปลัด
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๓กิจกรรมด้ านงานรักษาความสงบเรียบร้ อยและความ
มั่นคง-มีการแต่งตั้งคณะทางาน/กาหนดรู ปแบบสายการ
บังคับบัญชามอบหมายอานาจหน้าที่ให้มีความชัดเจน
-ทบทวนแผนการปฏิบตั ิงานให้ทนั ต่อเหตุการณ์
-ช่วยซ่ อมแซมบ้าน กรณี เกิดเหตุ
๔. สารสนเทศและการสื่ อสาร
๔.๑ สารวจข้ อมูลข่ าวสารจากระบบ อินเตอร์ เน็ต มาช่ วยใน
การบริหารงานและการปฏิบัติราชการ
เทศบาลตาบลเวียงคา มีระบบ อินเตอร์ เน็ต ที่มี
ประสิ ทธิภาพทาให้การบริ หารงานทัว่ ไปในสานักปลัดแม้
อยูใ่ นที่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมสายหลัก สามารถรับรู ้
ข่าวสารได้ทนั เวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ
อินเตอร์ เน็ต เช่น ระเบียบการบริ หารงานบุคคล ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และงานด้านอื่นๆ เป็ นต้น
๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของส่ วนสานัก
ปลัดการติดต่อประสานงานภายในเทศบาลตาบลเวียงคา ใช้
ระบบการสั่งงานผ่าน อินเตอร์ เน็ต ใช้ อีเมลล์ มีระบบ
อินเตอร์ เน็ต ความเร็ วสู งตามหน่วยงานของรัฐ โรงเรี ยน
ต่างๆ ในเขตพื้นที่ตาบลเวียงคา มีโทรศัพท์โทรสารที่ใช้ใน
การติดต่อประสานงานบริ หารงานทัว่ ไป ได้เป็ นอย่างดี เช่น
กรณี มีความขัดข้องสงสัยในเรื่ องระเบียบกฎหมายก็ใช้
โทรศัพท์ไปสอบถาม ท้องถิน่ อาเภอ ท้องถิน่ จังหวัด
เทศบาล ฯลฯ มีการติดต่อประสานงานและได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้อง หรื อกรณี ส่ง แฟ็ ก ระเบียบกฎหมายและหนังสื อสั่ง
การต่างๆ ให้หน่วยงานภายนอกก็ได้

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป

แบบ ปอ ๒.

ชื่อหน่ วยงาน เทศบาลตาบลเวียงคา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สานักปลัด
๕.การติดตามประเมินผล
ใช้แบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานและการรายงานต่างๆ เป็ นเครื่ องมือในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกาหนดให้คณะทางานในการติดตาม
ประเมินผลของสานักปลัด ติดตามผลแล้วรายงานผล
ดาเนินการต่อหัวหน้าสานักปลัด เพื่อให้หวั หน้าสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลเวียงคา รายงานในที่ประชุม (ตามคาสั่งที่
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในสานักปลัด
กาหนด) รวมทั้งจัดทารายงานผลความคืบหน้าการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของสานักปลัด เสนอ
นายกเทศมนตรี ตาบลเวียงคา
กองคลัง
๑. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
๑.๑ กิจกรรมด้ านการรับเงินและจ่ ายเงิน
เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่ องในการรับเงิน และการนาส่ ง
เงิน เจ้าหน้าที่บนั ทึกบัญชีไม่เป็ นปัจจุบนั
๑.๒ กิจกรรมด้ านงานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุ
เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
เจ้าหน้าที่ขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ และการปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างตาม
ระบบ E-Auction และบุคลากรไม่เพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ทาให้การปฏิบตั ิงานล่าช้า
๒. การประเมินความเสี่ ยง
๒.๑ กิจกรรมด้ านการรับเงินและจ่ ายเงิน
พบข้อบกพร่ องในการรับเงิน การนาส่ งเงิน การบันทึก
บัญชีไม่เป็ นปัจจุบนั

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป

ผลการประเมิน
กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบตั ิงาน ออกเป็ น
๔ งาน คือ ๑.งานธุรการ ๒.งานการเงินและบัญชี
๓.งานพัสดุและทรัพย์สิน ๔.งานจัดเก็บรายได้ จากการ
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ
๑.งานการเงินและบัญชี (กิจกรรมด้ านการรับเงินและ
จ่ ายเงิน)
๒.งานพัสดุและทรัพย์สิน(กิจกรรมด้ านงานทะเบียน
ทรัพย์สินและงานพัสดุ )

แบบ ปอ ๒.

ชื่อหน่ วยงาน เทศบาลตาบลเวียงคา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
กองคลัง
๒.๒ กิจกรรมด้ านงานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุ
-บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นงานทะเบียนทรัพย์สินและ
งานพัสดุไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่ขาดความรู ้ความเข้าใจใน
เรื่ องระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ
๓.กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมด้ านการรับเงินและจ่ ายเงิน
จัดให้มีการแสดงรายงานทางการเงินเป็ นประจาทุกวันและ
ปฏิบตั ิตามระเบียบการจ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ
โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดทารายงานให้เป็ นปัจจุบนั
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีผกู ้ ากับดูแล ควบคุมอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ กิจกรรมด้ านงานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุ
- ปรับปรุ งคาสั่งแบ่งงานภายในกองคลังให้ชดั เจน กรณี
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่อยูใ่ ห้มีผปู ้ ฎิบตั ิหน้าที่แทน
๓.กิจกรรมการควบคุม
๓.๒ กิจกรรมด้ านงานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุ
- ปรับปรุ งคาสั่งแบ่งงานภายในกองคลังให้ชดั เจน กรณี
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่อยูใ่ ห้มีผปู ้ ฎิบตั ิหน้าที่แทน
- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริ มาณงาน เพื่อให้การ
ทางานมีประสิ ทธิภาพ
- ส่ งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
๔. สารสนเทศและการสื่ อสาร
๔.๑ กิจกรรมด้ านการรับเงินและจ่ ายเงิน
- ปรับปรุ งคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนเพื่อทราบ

- จัดเก็บและเตรี ยมพร้อมเอกสารการรับเงินและการ
จ่ายเงินเพื่อเตรี ยมการตรวจสอบอยูเ่ สมอ
- วิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก
- ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบตั ิงาน จาก Website กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นอยูเ่ สมอ

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป
ผลการประเมิน
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) พบว่า
๑.กิจกรรมการรับเงินและการจ่ ายเงิน มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม โดย
ดาเนินการดังนี้
๑.ใช้แบบสอบถามการควบคุมภายในเป็ นเครื่ องมือใน
การติดตามประเมินผลการทางานด้านการรับเงิน และการ
เบิกจ่ายเงิน
๒.กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบการจ่ายเงิน การ
รับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ อย่างเคร่ งครัด
๓.มีการจัดทารายงานทางการเงินเป็ นปัจจุบนั ถูกต้อง
ครบถ้วน และมีผกู ้ ากับดูแลควบคุมอย่างต่อเนื่อง
๒. กิจกรรมด้ านงานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุ
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ควบคุม โดยดาเนินการดังนี้
๑. ปรับปรุ งคาสั่งแบ่งงานให้จดั เจนและแจ้งเวียนให้ทราบ
๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริ มาณงานเพื่อให้การ
ทางานมีประสิ ทธิภาพ
๓. เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ผ่านการฝึ กอบรมมาแล้ว

แบบ ปอ ๒.

ชื่อหน่ วยงาน เทศบาลตาบลเวียงคา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป

กองคลัง
๔.๒ กิจกรรมด้ านงานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุ
- นาระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร ทั้งระบบ
อินเตอร์ เน็ต โทรศัพท์ โทรสารการประชุม ปรับปรุ งคาสั่ง
พัฒนาบุคลากรในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอก
๕.การติดตามประเมินผล
ใช้แบบสอบถามด้านการเงิน และแบบรายงานการ
ประชุมเป็ นเครื่ องมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าทีผปู ้ ฏิบตั ิและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแผนการปรับปรุ งฯ (แบบ ปย.๒) พบว่า
๕.การติดตามประเมินผล (ต่ อ)
๑. กิจกรรมด้ านการรับเงินและจ่ ายเงิน มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม
๒. กิจกรรมด้ านงานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุ
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ควบคุม
กองช่ าง
๑. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
๑.๑ กิจกรรมด้ านงานสารวจและออกแบบ
เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากร
กองช่างมีจานวนจากัด ทาให้การปฏิบตั ิงานด้านการสารวจ
การออกแบบ การประมาณราคา เป็ นไปอย่างล่าช้าจึงทาให้
การปฏิบตั ิงานขาดประสิ ทธิภาพ
ความเสี่ ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การสารวจและ
ออกแบบขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในหมู่บา้ น
เนื่องจากประชาชนไม่ให้ขอ้ มูล ความร่ วมมือและไม่สนใจ
ในการสารวจและออกแบบ

ผลการประเมิน
กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบตั ิงาน ออกเป็ น
๓ งาน คือ ๑.งานธุรการ ๒.งานก่อสร้าง ๓.งานผังเมืองและ
งานสุ ขาภิบาล จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ
๑.งานก่อสร้าง(กิจกรรมด้านงานสารวจและออกแบบ)
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) พบว่า

แบบ ปอ ๒.

ชื่อหน่ วยงาน เทศบาลตาบลเวียงคา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
กองช่ าง
๒. การประเมินความเสี่ ยง
๒.๑ กิจกรรมด้ านงานสารวจและออกแบบ
เนื่องจากบุคลากรกองช่างมีจานวนจากัด ทาให้การ
ปฏิบตั ิงานด้านการสารวจและออกแบบ การประมาณราคา
เป็ นไปอย่างล่าช้าจึงทาให้การปฏิบตั ิงานขาดประสิ ทธิภาพ
และขาดความร่ วมมือของประชาชน ขาดวัสดุอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
๓.กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมด้ านงานสารวจและออกแบบ
ให้บุคลากรจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและ
ดาเนินงานตามแผนอย่างเคร่ งครัด อีกทั้งหากมีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานให้รีบรายงานผูบ้ งั คับบัญชาโดย
ด่วน
๔.สารสนเทศและการสื่ อสาร
๔.๑ กิจกรรมด้ านงานสารวจและออกแบบ
- ปรับปรุ งคาสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนเพื่อทราบ
- ใช้ระบบอินเตอร์ เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสารใน
การติดต่อประสานงานในการปฏิบตั ิงานทั้งภายในและ
ภายนอกสานักงาน
-ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมในการควบคุมงาน
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้วยเสี ยงตามสาย แผ่นพับ
จัดประชุมในชุมชน ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจ่ายข่าว
และจัดทาหนังสื อเวียนให้ทราบ
๕.การติดตามประเมินผล
๕.๑ กิจกรรมด้ านงานสารวจและออกแบบ
- ใช้แบบรายงานการประชุมเป็ นเครื่ องมือในการติดตามประเมินผล
การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผปู้ ฎิบตั ิ และผูอ้ านวยการ
กองช่าง ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแผนการปรับปรุ งฯ (แบบ ปย.๒) พบว่า“ กิจกรรมด้ านงาน
สารวจและออกแบบ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป
ผลการประเมิน
๑.กิจกรรมด้ านงานสารวจและออกแบบ มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม โดย
ดาเนินการดังนี้
๑.เพิ่มบุคลากรในการปฏิบตั ิงานและให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ไปอบรมเพิ่มความรู ้
๒.ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้เข้าใจเรื่ องสาคัญใน
โครงการต่างๆ ที่จะก่อสร้าง
๓.ซื้ ออุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงาน

แบบ ปอ ๒.

ชื่อหน่ วยงาน เทศบาลตาบลเวียงคา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
กองการศึกษาฯ
๑. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
๑.๑ กิจกรรมด้ านการบริหารการศึกษา
เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การ
ดาเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ยังอยูใ่ นขั้น
ดาเนินการจัดทาแผนและยังไม่สามารถนามาใช้ในการเรี ยน
การสอนได้จริ ง
๒. การประเมินความเสี่ ยง
๒.๑กิจกรรมด้ านการบริหารการศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนยังขาดความรู ้และ
ประสบการณ์ จึงทาให้การดาเนินการจัดทาแผนการเรี ยนการ
สอน
๓.กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมด้ านการบริหารการศึกษา
-ให้ ผอ.ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กดาเนินการจัดทาแผนการศึกษาให้
แล้วเสร็ จและสามารถนามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้จริ ง
-ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของการ
ใช้งบประมาณด้านการศึกษาตรวจสอบการดาเนินงาน
-ใช้เครื่ องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
๔. สารสนเทศและการสื่ อสาร
๔.๑ กิจกรรมด้ านการบริหารการศึกษา
-ปรับปรุ งคาสัง่ แบ่งงานให้มีความชัดเจน บันทึกแจ้งเวียนเพื่อ
ทราบ
-จัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายมากขึ้น
-ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้ประชาชนเสนอความต้องการ
-จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินการศูนย์ฯ
-ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการปฏิบตั ิงานจาก Website กรมการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอยูเ่ สมอ

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป
ผลการประเมิน
กองการศึกษาฯ แบ่งโครงสร้างและการปฏิบตั ิงาน
ออกเป็ น
๖ งาน คือ ๑.งานบริ หารการศึกษา ๒.งานกิจกรรมศาสนา
๓.งานกีฬาและนันทนาการ ๔.งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ๕.งานส่ งเสริ มประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ๖.งาน
ธุรการ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ
๑. กิจกรรมด้ านการบริหารการศึกษา
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) พบว่า
๑.กิจกรรมด้ านการบริหารการศึกษา มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม โดย
ดาเนินการดังนี้
-ให้ ผอ.ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กดาเนินการจัดทาแผนการ
ศึกษาให้แล้วเสร็ จและสามารถนามาใช้ในการเรี ยนการ
สอนได้จริ ง
-ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
การใช้งบประมาณด้านการศึกษาตรวจสอบการ
ดาเนินงาน
-ใช้เครื่ องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นเป็ นแนวทางใน
การดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

แบบ ปอ ๒.

ชื่อหน่ วยงาน เทศบาลตาบลเวียงคา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป

กองการศึกษาฯ
๕. การติดตามประเมินผล
- ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครอง และแบบ
รายงานการประชุมเป็ นเครื่ องมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฎิบตั ิ และ
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ผลการประเมินตามแบบรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุ งฯ (แบบ ปย.๒)
พบว่า
๕.๑ กิจกรรมด้ านการบริหารการศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ควบคุม
กองสาธารณสุ ขฯ
ผลการประเมิน
๑. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
กองสาธารณสุ ขฯ แบ่งโครงสร้างและการปฏิบตั ิงาน
๑.๑ กิจกรรมด้ านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ อ
เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมใน คือ มีบุคลากรเพียงคนเดียว
ออกเป็ น ๓ งาน คือ ๑.งานสุ ขาภิบาล ๒.งานธุรการ๓.งาน
ทาให้ภารกิจการควบคุมไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย ไม่ครอบคลุม
สาธารณสุ ข จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
พื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานมีไม่เพียงพอ
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ สภาพแวดล้อม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ของพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบลเวียงคา
มีพ้นื ที่ที่กว้างขวาง พร้อมด้วยสภาพบ้านเรื อน ของประชาชน เป็ นปั จจัย กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบ
ความเสี่ ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ
เอื้อต่อการเป็ นแหล่งเพาะพันธุ ์พาหนะนาเชื้อโรค
๑.กิจกรรมด้านการควบคุมป้ องกันโรคติดต่อ
๒. การประเมินความเสี่ ยง
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผล
๒.๑ กิจกรรมด้ านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ อ
และการปรับปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) พบว่า
เทศบาลตาบลเวียงคา มีพ้นื ที่กว้างขวาง ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ในกองสาธารณสุ ขฯ มีเพียงคนเดียวจึง ๑. กิจกรรมด้ านการควบคุมป้องกันโรคติดต่ อ มีการ
ไม่สามารถ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ให้กบั ประชาชนเกี่ยวกับ ควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ควบคุม โดยดาเนินการดังนี้
การเกิดโรคติดต่อและการเกิดโรคระบาดในชุมชนได้
๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยที่
ทันท่วงทีและยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวข้อง
๒.สนับสนุนงบประมาณให้แก่ รพ.สต.ในเขต
เทศบาลตาบลเวียงคาในการจัดอบรมให้ความรู ้แก่
ประชาชนและ

แบบ ปอ ๒.

ชื่อหน่ วยงาน เทศบาลตาบลเวียงคา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป

กองสาธารณสุ ขฯ
ผลการประเมิน(ต่ อ)
อสม. ผูใ้ หญ่บา้ น ในการป้ องกันการเกิดโรคติดต่อและ
๓.กิจกรรมการควบคุม
โรคระบาดที่เป็ นปัญหาในท้องถิ่น
๓.๑ กิจกรรมด้ านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ อ
๓.จัดทาแผ่นพับ ป้ ายประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับ
๑.สรรหารับโอน(ย้าย) บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงาน
โรคติดต่อและโรคระบาด
ด้านการควบคุมโรค
๒.ออกให้ความรู ้และจัดอบให้ความรู ้แก่ประชาชน ในการ
ป้ องกันและแก้ไขโรคติดต่อเบื้องต้น
๓.เตรี ยมการป้ องกันปัญหาก่อนการแพร่ ระบาดของโรค เช่น
จัดซื้ อน้ ายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท เป็ นต้น
๔.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ในการป้ องกันและรักษา
โรคติดต่อ
๔. สารสนเทศและการสื่ อสาร
๔.๑ กิจกรรมด้ านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ อ
๑.ออกประชาคมและประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายการ
ป้ องกันโรคติดต่อในช่วงมีการแพร่ ระบาดโดยประชาชนรู ้จกั
วิธีการป้ องกันโรคติดต่อและโรคระบาด
๒.จัดทาแผ่นพับ ป้ ายประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับ
โรคติดต่อและโรคระบาด
๕. การติดตามประเมินผล
- ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน และแบบ
รายงานการประชุมเป็ นเครื่ องมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฎิบตั ิ และ
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขฯ ผลการประเมินตามแบบ
รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุ งฯ (แบบ
ปย.๒) พบว่า
๕.๑ กิจกรรมด้ านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ อ
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ควบคุม

แบบ ปอ ๒.
สรุ ปผลการประเมินเทศบาลตาบลเวียงคา พบว่าจุดอ่อนที่เป็ นความเสีย่ งของ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง
กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ

จานวน ๘ กิจกรรมดังนี ้

๑. กิจกรรมด้ านการบริหารงานทัว่ ไป
๒. กิจกรรมด้ านนโยบายและแผน
๓. กิจกรรมด้ านงานรักษาความสงบเรียบร้ อยและความมัน่ คง
๔. กิจกรรมด้ านการรับเงินและจ่ายเงิน
๕. กิจกรรมด้ านงานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
๖. กิจกรรมด้ านงานสารวจและออกแบบ
๗. กิจกรรมด้ านการบริหารการศึกษา
๘. กิจกรรมด้ านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

ซึง่ เทศบาลตาบลเวียงคา ต้ องไปดาเนินการจัดทาแผนการปรับปรุง

ตามแบบ ปอ.๓ ต่อไป

(ลงชื่อ).................................................... ผู้รายงาน
(นายประภพ กุมภรัตนทิพย์)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลเวียงคา
วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

