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อางถึง 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ่งที่สงมาดวย 1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
2. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
4. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
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ตามหนังสือที่อางถึง กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการ
ควบคุมภายในใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 นั้น
บัดนี้ เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ไดจัดทํารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
เรียบรอยแลว จึงขอจัดสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ ตามสิ่งที่สงมาดวยนี้
เพื่อใหทานไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายเสถียร กาโน)
นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร
สํานักปลัดเทศบาล
โทร. 0-5376-3235

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหนวยงานของรัฐ)

แบบ ปค. ๑

เรียน นายอําเภอแมสาย
เทศบาลตําบลหวยไคร ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่
๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
ว า ด ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ มภายในสํา หรับ หนว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุ ประสงค เพื่อใหความมั่นใจอย างสมเหตุสมผล วาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ วัตถุ ประสงค ของการ
ควบคุมภายใน ดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใช
การเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใสรวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน
จากผลการประเมินดังกลาว เทศบาลตําบลหวยไคร เห็นวา การควบคุมภายในของหนวยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลั ก เกณฑ ป ฏิ บั ติก ารควบคุ มภายในสํ า หรับ หนว ยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตก ารกํ ากับ ดูแลของ
นายอําเภอแมสาย
อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือป
ปฏิทินถัดไป สรุปไดดังนี้
1. ความเสีย่ งทีม่ ีอยูทตี่ องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสีย่ งที่ยังมีอยู คือ
1.1.1 สภาพพื้นที่โดยสวนใหญมีการขยายบานเรือน ปลูกติดชิดกัน เจาของอาคาร
เกาไมตรวจสอบสายไฟฟาภายในมีความเสี่ยงการลดวงจร
1.1.2 อยูเวรรักษาการณของเจาหนาที่มีจุดออนชวงพลัดเปลี่ยนเวร
1.1.3 ภาวะภัยแลงคาดการวารุนแรงมากขึ้น
1.1.4 ขาดบุคลากรปฏิบัติประจํารถดับเพลิง 1 อัตรา
1.2 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.2.1 ประชาชนไมแสดงความคิดเห็น ในการเสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ครบถวนในทุกประเด็น
1.2.1 ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการจึงทําใหมีการแกไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นบอยครั้ง
1.2.3 การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ E-plan ไมเปนปจจุบัน ผูรับผิดชอบ
ไมไดบันทึกขอมูลระบุพิกัดของโครงการกอสราง การบันทึกขอมูลการลงนามในสัญญาและการเบิกจายไมเปน
ปจจุบัน
U
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ครั้งตอป

1.3 กิจกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.3.1 การโอนและแกไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณบอยครั้งยังคงมีมากกวา 5

1.3.2 การปฏิบัติงานปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายและระบบสารสนเทศใน
การทํางานอยูบอยครั้ง ทําใหปฏิบัติงานไมทันตอหวงระยะเวลาที่กําหนด
1.4 กิจกรรมการบริหารงานบุคคล ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.4.1 เทศบาลมีแนวโนมดานภาระคาใชจายเงินเดือนประโยชนตอบแทนอื่นและ
เงินคาจางของขาราชการ หรือพนักงาน สวนทองถิ่นและลูกจาง ใกลเคียงรอยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณ
รายจายประจําป
1.4.2 การวิเคราะหอัตรากําลัง ปริมาณงาน ไมเพียงพอหรือเหมาะสม
1.4.3 พนักงานบางคนขาดความรูในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
และไมสนใจเขารับการฝกอบรมพัฒนา
1.5 กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ การเบิกจาย
งบประมาณจายเบี้ยยังชีพ โครงการในแผนดําเนินงานมีจํานวนมากทําการใหจัดทําเอกสารประกอบการ
เบิกจาย ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลากําหนด
1.6 กิจ กรรมการสํารวจขอมูล ภาคสนาม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ การจัดเก็บภาษีมีการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมาย ปจจุบันขาดบุคลากรผูปฏิบัติงานดานงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยตรงจึง
ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทรัพยสินไดอยางเต็มที่
1.7 กิจกรรมการสํารวจขอมูลภาคสนาม ตามพระราช บัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง
พ.ศ.2562 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.7.1 ขาดบุคลากรปฏิบัติงานดานงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
1.7.2 เนื่องจากเปนกฎหมายใหม จึงตองทําการศึกษารายละเอียดอยางรอบคอบ
ทําใหการปฏิบัติงานดานการสํารวจขอมูลมีความ งานลาชา ไมสามารถสํารวจขอมูลไดอยาง 100 %
1.7.3 ขอมูลที่ใชในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทําใหขอมูลที่จัดทําแผนที่ภาษี ไมเปนปจจุบัน
1.8 กิจกรรมการจัดเก็บรายได ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.8.1 ประชาชนผูเสียภาษียังไมยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
1.8.2 เจาของที่ดินไมไดอาศัยอยูในพื้นที่/เจาของที่ดินไมทราบวาตนเองเปนผูที่ตอง
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และชําระภาษีประจําป ครบทุกจํานวนแปลง
1.8.3 เจ า ของที่ ดิ น เปลี่ ย นแปลงการทํ า ประโยชน ที่ ดิ น โดยที่ ไ ม ไ ด แ จ ง การ
เปลี่ยนแปลงทําใหการประเมินภาษีไมถูกตองตามอัตราภาษี
1.8.4 ลูกหนี้ภาษีเดิมยังไมยื่นชําระภาษีคางทําใหยังมีลูกหนี้ภาษีคงคาง
1.8.5 ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานจัดเก็บรายไดโดยตรง

-31.9 กิจกรรมการเบิกจายเงินผานระบบ e-Payment ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ การเบิกอนุมัติ
เบิกจายเงินระบบ e-Payment ธนาคารกําหนดผูใชงานไดเพียงรายเดียว ปจจุบันมอบใหนักวิชาการเงินและ
บัญชีเปนผูดําเนินการ ทําใหขาดกระบวนการตรวจสอบ อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได
1.10 กิจกรรมการวางฎีกาเพื่อเบิกจายเงิน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ ฎีกาที่งานการเงินไดรับ
จากหนวยงานผูเบิกกรณีการซื้อหรือจางทําของ ยังพบวามีการจัดวางฎีกา เกินหวงระยะเวลาการวางเบิกตาม
ระเบียบกําหนด (อยางชาไมเกิน 5 นับจากวันตรวจรับ) ทําใหการเบิกจายเงินแกผูรับจางมีความลาชาออกไป
การปฏิบัติหนาที่ไมเปนไปตามระเบียบฯ
1.11 การจัดทําเอกสารประกอบฎีกาของหนวยงานผูเ บิก ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
หนวยงานผูเบิกไมมีความเขาใจในระเบียบหรือรายละเอียดในเอกสารประกอบการเบิกจายการแกไขยังคงเปน
การแกไขตามที่กองคลังแจง ไมไดเกิดจากความเขาใจอยางแทจริง ทําใหการเบิกจายมีความลาชา
1.12 การปฏิบตั งิ านพัสดุ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.12.1 บุคลากรที่รับผิดชอบในดานพัสดุยังไมมีความชํานาญเนื่องจากตองศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองศึกษาขั้นตอนในการปฏิบัติบนระบบปฏิบัติการ อาทิระบบ e-GP และ
ระบบ e-LAAS ไปดวย
1.12.2 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางมีการปรับเปลี่ยนแนวทางอยูตลอดทําให
บุคลากรไมสามารถปฏิบัติไดเปนปจจุบัน
1.13 กิจกรรมการออกแบบและรับรองการออกแบบงานกอสราง ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.13.1 ขาดบุคลากรที่มีความรูทางวิศวกรรมไมเพียงพอ
1.13.2 โครงการกอสรางที่ไดรับอนุมัติมีปริมาณงานมาก สงผลใหการควบคุมงาน
เกิดความเสี่ยง
1.14 กิจกรรมการกําหนดราคากลางในระบบ e-GP (กรณีเกิน 2,0000,000 บาท) ความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู คือ เจาหนาที่กองชางขาดความรูความเขาใจในขั้นตอนการจัดทําราคากลางในระบบ e-GP
สงผลใหการกําหนดราคากลางเปนไปดวยความลาชาและอาจไมถูกตอง
1.15 กิจกรรมการสํารวจซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.15.1 การซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ไมมีตําแหนงชางไฟฟาโดยตรง รวมทั้งขาด
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชปฏิบัติงาน
1.15.2 การดําเนินการซอมแซมไฟฟาสาธารณะตามคํารองยังไมสามารถแกปญหา
ไดทันทวงที
1.16 กิจกรรมความเสีย่ งในงานบริหารจัดการขยะและสิง่ ปฏิกลู ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.16.1 ขยะนอกพื้นที่และขยะไมไดคัดแยกสงผลตอภาระ หนาที่ในการฝงกลบ
และพื้นที่บอขยะจนทําใหบอฝงกลบเต็มในเวลาอันใกล
1.16.2 บุคลากรขาดความรูความเขาใจในกฎหมายที่ออกมาใหมเรื่อยๆ
1.16.3 บุคลากรในสังกัดไมเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
1.16.4 การปฏิบัติงานในปจจุบันไดรับมอบหมายงานอื่นๆมากกวางานหลักหรือ
งานในหนาที่

-41.17 กิจกรรมการปองกันโรคติดตอจากสุกรในโรงฆาสัตว ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ ปจจุบัน
การแพรระบาดเชื้อโรคในสุกรยังมีแพรระบาดการบงชี้หรือตรวจสอบเชื้อโรคในสุกรที่นําเขามาฆาในโรงฆาสัตว
วาเปนโรคติดตออยางทันทียังไมสามารถทําได
1.18 กิจกรรมดานการเงินและบัญชีของศูนยพฒ
ั นาเด็กเด็กฯ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.18.1 การเบิ กจายเงิน และการบัน ทึกบัญ ชี ยั งไมเปน ไปตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดไว
1.18.2 บุคลากรที่รับผิดชอบดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ไมมีความรูความ
เขาใจอยางชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด
1.19 กิจกรรมดานการพัสดุของศูนยพฒ
ั นาเด็กเด็กฯ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.19.1 การดําเนินการจัดหาพัสดุยังไมไดเขาระบบ e-GP
1.19.2 บุคลากรที่รับผิดชอบดานพัสดุ ไมมีความรูความเขาใจอยางชัดเจน ทําให
การปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด
1.20 กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษาของโรงเรียนฯ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.20.1 ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการจัดการจัดการศึกษาโดยตรง
1.20.2.บุคลากรที่รับผิดชอบดานการจัดทําแผนการศึกษา การจัดทํางบประมาณ
ไมมีความรูความเขาใจอยางชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด และการพัฒนาการเรียนการสอนยัง
ไมมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
1.21 กิจกรรมดานการเงินและบัญชีของโรงเรียนฯ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.18.1 การเบิ กจายเงิน และการบัน ทึกบัญ ชี ยั งไมเปน ไปตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดไว
1.18.2 บุคลากรที่รับผิดชอบดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ไมมีความรูความ
เขาใจอยางชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด
1.22 กิจกรรมดานการพัสดุของโรงเรียนฯ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ
1.19.1 การดําเนินการจัดหาพัสดุยังไมไดเขาระบบ e-GP
1.19.2 บุคลากรที่รับผิดชอบดานพัสดุ ไมมีความรูความเขาใจอยางชัดเจน ทําให
การปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด
U

สาธารณภัย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.1.๑ สํารวจพื้นที่สุมเสี่ยงเพื่อวางแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.1.๒ ทําทะเบียนคุมอุปกรณพรอมสํารวจเครื่องมือเพื่อใชในการปองกันและบรรเทา

ปรับปรุงแกไข
จํานวน 1 อัตรา
งานติดตามงานสม่ําเสมอ

1.1.3 ฝกซอมปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปองกันรายเดือน รายงานผูบริหารทราบเพื่อ
1.1.4ขออนุมัติเปดกรอบอัตราบุคลากรพนักงานจางตําแหนงพนักงานดับเพลิง เพิ่ม
1.1.5 มี การประชุมซักซอมเจาหนาที่สรุปภารกิจประจําเดือนทุกเดือน มอบหมาย

ปรับปรุง แกไข

-51.2 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.2.1 วิเคราะหถึงสาเหตุที่ประชาชนไมแสดงความคิดเห็น หาเหตุ เพื่อนําไป

1.2.2 จัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจระหวางผูบริหาร ผูนําชุมชน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
1.2.3 จัดลําดับความสําคัญกอนหลัง ของปญหาในการบรรจุไวใน แผนพัฒนา
ทองถิ่น
1.2.4 จัดอบรมใหความรู ประชาชนเรื่องความสําคัญการจัดทําแผนกระบวนการมี
สวนรวม
1.3 กิจกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.3.1 ชี้แจงระเบียบขอสั่งการในการดําเนินการงบประมาณกับเจาหนาที่ทุกคนให
ถือปฏิบัติ
1.3.2 กําหนดการปรับแผนการดําเนินงาน รวมทั้ง การโอนงบประมาณ การ
เปลี่ยนแปลงและแกไขใหอยู ในระยะเวลาที่กําหนด
1.3.3 ขออนุมัติเปดกรอบอัตราบุคลากรพนักงานจาง เพิ่ม 1 อัตรา
1.4 กิจกรรมการบริหารงานบุคคล มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.4.1 ศึกษาแนวทางการปรับลดคาใชจายดานบุคลากร ใหเปนไปตาม ม.๓๕ แหง
พ.ร.บ ระเบียบบริหารงาน บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
1.4.2 จัดโครงการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
1.4.3 กํากับดูแลการปฏิบัติโดยผูบริหาร และจัดทําขอตกลงรวมกัน ระหวางผูบริหาร
หัวหนาสวนราชการและผูปฏิบัติงาน
1.4.4 มีการจางเหมาบริการชวยปฏิบัติงานในตําแหนงที่สามารถชวยเหลือการ
ปฏิบัติหนาที่
คือ

1.5 กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.5.1 จัดทําแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.5.2 เมื่อมีกิจกรรม หรืองานที่ตองใชบุคลากรจํานวนมากควรจัดทําหนังสือขอ
ความรวมมือสวนราชการอื่นเพื่อบูรณาการงานรวมกัน
1.5.3 เสนอขอการปรับปรุงแผนอัตรากําลังเพิ่มเติม ตําแหนงนักพัฒนาชุม 1
ตําแหนง หรือเสนอจางเหมาบริการแรงงาน 1 ตําแหนง
1.6 กิจกรรมการสํารวจขอมูลภาคสนาม มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.6.1 เรงรัดใหนําขอมูลจากการสํารวจขอมูลภาคสนาม บันทึกลงในโปรแกรมแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใชเปนระบบสารสนเทศในการออกเก็บภาษี
1.6.2 จัดทําแผนปฏิบัติการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผนงานอยางเครงครัด

-61.7 กิจกรรมการสํารวจขอมูลภาคสนาม ตามพระราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ.2562 มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.7.1 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมโปรแกรมที่ใชในการจัดทําแผนที่ภาษีเพื่อ
นํามาประยุกตในการชวยสํารวจและเก็บขอมูลในการจัดเก็บภาษี เนื่องจากโปรแกรมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
บุคลากรไมมีองคความรูเปนปจจุบัน
1.7.2 รอการจัดสรรตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บฯ จํานวน 1 ตําแหนง จากกรม
สงเสริมฯ
1.7.3 เสนอจางเหมาบริการแรงงานจํานวน 1 ตําแหนง ระหวางรอการจัดสรร
ตําแหนง
1.8 กิจกรรมการจัดเก็บรายได มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.8.1 เรงรัดสํารวจขอมูลการใชประโยชนที่ดินและทรัพยสิน เพื่อสรางความเขาใจ
กับประชาชนและเพื่อใหทราบการทําประโยชนและสามารถ จัดเก็บไดอยางครบถวน
1.8.2 เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการชําระภาษีทุก
ประเภทอยางตอเนื่อง โดยจัดทําแผนพับและขึ้นปายคัทเอาท
1.8.3 ประชาสัมพันธเสียงตามสายภายในหมูบานในชวงระยะเวลาการรับชําระ
ภาษี
1.8.4 ออกหนวยรับชําระภาษีดําเนินการขอความรวมมือประชาสัมพันธเสียงตาม
สายจากกํานัน ผูใหญบานลวงหนา
1.9 กิจกรรมการเบิกจายเงินผานระบบ e-Payment มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.8.1 ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานโดยผูอํานวยการกองคลัง
1.8.2 กําชับใหผูปฏิบัติงานมีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย และจํานวนเงินที่
จาย ผานระบบe-Payment ใหระเอียด กอนดําเนินการเบิกจาย.
1.10 กิจกรรมการวางฎีกาเพื่อเบิกจายเงิน มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.9.1 หัวหนาสํานัก และผูอํานวยการกอง ควรควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามระเบียบกําหนด
1.9.2 จัดทําบันทึกภายในเพื่อแจงขอความรวมมือในการวางฎีกาเบิกจายใหเปนไป
ตามระเบียบกําหนด
1.9.3 จัดทําสมุดคุมการสงมอบเอกสารระหวางงานอื่นกับงานการเงินและระหวาง
สวนงานอื่นกับกองคลัง
1.11 การจัดทําเอกสารประกอบฎีกาของหนวยงานผูเ บิก มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
คือ ควรใหงานการเจาหนาที่เพิ่มเนื้อหาในการจัดฝกอบรมภายในหนวยงานในหัวขอการเบิกจายเพื่อให
บุคลากรมีความรู เกี่ยวกับการเบิกคาใชจายประเภทตาง ๆ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน เพื่อให
ทราบถึงสาระสําคัญในเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายเงินอยางถูกตองตรงกัน
1.12 การปฏิบตั งิ านพัสดุ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.12.1 จัดสงบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบงานพัสดุเขารับการอบรมอยางสม่ําเสมอ
เพื่อศึกษาเรียนรูใหเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ เพื่อจะไดปฏิบัติไดถูกตอง เปนประโยชนตอทางราชการ

-71.12.2 บุคลากรดานพัสดุควรศึกษาระบบ e-GP และระบบ e-LAAS อยูเสมอ
และควรดําเนินการตามขั้นตอนของระบบใหเปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและคําวินิจฉัย
3. หัวหนาสํานัก และผูอํานวยการกอง ควรควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบกําหนด
1.13 กิจกรรมการออกแบบและรับรองการออกแบบงานกอสราง มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน คือ
1.13.1 หนังสือดวนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว471 ลว. 27 ธ.ค.56
1.13.2 กรณีมีปริมาณงานมากควรตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการจางเอกชนหรือ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของเปนผูออกแบบและควบคุมงานกอสราง
1.13.3 สรรหาบุคลากรในตําแหนงวิศวกร เพื่อใหมีบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานดานสํารวจ ออกแบบ ประมาณการโดยตรงมาชวยในการปฏิบัติงาน
1.13.4 ผูอํานวยการกองชางควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด
1.14 กิจกรรมการกําหนดราคากลางในระบบ e-GP (กรณีเกิน 2,0000,000 บาท) มีการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.14.1 ตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว1736 ลว. 30 ส.ค. 60
1.14.2 ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว. 24 ส.ค. 60
1.14.3 สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP
1.15.4 ผูอํานวยการกองชางควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด
1.15 กิจกรรมการสํารวจซอมแซมไฟฟาสาธารณะ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.15.1 สํารวจและปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะและจัดหาอุปกรณในการ
ซอมแซมควบคุมใหมทั้งหมด
1.15.2 จัดซื้อเครื่องมีเครื่องจักรที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
1.16 กิจกรรมความเสีย่ งในงานบริหารจัดการขยะและสิง่ ปฏิกลู มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน คือ
1.16.1 วางแผนจัดทําโครงการเพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการคัด
แยกและรวมกันแกปญหาขยะ รวมกันสองสองดูแลคนลักลอบทิ้งขยะ
1.16.2 ใหบุคลากรที่รับผิดชอบงานเขารับการฝกอบรมศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ
สม่ําเสมอ
1.16.3 ออกคําสั่งในการแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมใหชัดเจนเพื่อกํากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัด
1.17 กิจกรรมการปองกันโรคติดตอจากสุกรในโรงฆาสัตว มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
คือ
1.17.1 ดําเนินการตามพระราช บัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ.2559
1.17.2 ใหมีการนําสุกรเขามาไวคอกพัก 6 ชั่วโมงกอนฆา
1.17.3 ตรวจใบอนุญาตใหยายสัตวที่รับรองจากปศุสัตว จากสัตวทุกตัวที่นํามาฆา

-81.17.4 ทําความสะอาดโรงฆาสัตวหลังฆาเสร็จเปนประจําทุกวัน และ ทําความ
สะอาดครั้งใหญ สัปดาหละ 1 ครั้ง
1.17.5 มีการนําชิ้นเนื้อตัวอยางสุกรที่นํามาฆา สงหองปฏิบัติการ สัปดาหละ 1
ครั้ง
1.18 กิจกรรมดานการเงินและบัญชีของศูนยพฒ
ั นาเด็กเด็กฯ มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน คือ
1.18.1 คําสั่ง/มาตรการในการควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ
1.18.2 ใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อให
เกิดความเขาใจตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง
1.18.3 ผูอํานวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
ของกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด
1.19 กิจกรรมดานการพัสดุของศูนยพฒ
ั นาเด็กเด็กฯ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.19.1 คําสั่ง/มาตรการในการควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ
1.19.2 ใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อให
เกิดความเขาใจตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง
1.19.3 ผูอํานวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
ของกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด
1.20 กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษาของโรงเรียนฯ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
คือ
1.20.1 ใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อให
เกิดความเขาใจตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง
1.20.2 เรงรัดใหมีการจัดสรรบุคลากรเพิ่มตามกรอบอัตรากําลังโดยดวน
1.20.3 ปรับปรุงแผนอัตรา กําลังเพิ่มเติม เพื่อสรรหาตําแหนงนักสันทนาการ
1.20.4 ออกคําสั่ง/มาตรการในการควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ
1.20.5 ผูอํานวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
ของกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด
1.21 กิจกรรมดานการเงินและบัญชีของโรงเรียนฯ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.21.1 ออกคําสั่ง/มาตรการควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ
1.21.2 ใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อให
เกิดความเขาใจตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง
1.21.3 ผูอํานวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
ของกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด

-91.22 กิจกรรมดานการพัสดุของโรงเรียนฯ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ
1.22.1 ออกคําสั่ง/มาตรการควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ
1.22.2 ใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อให
เกิดความเขาใจตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง
1.22.3 ผูอํานวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
ของกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชือ่ )

(นายเสถียร กาโน)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตาํ บลหวยไคร
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

แบบ ปค. 4

1.สภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน
1.1 หน ว ยงานของรั ฐ แสดงให เ ห็ น ถึ ง การยึ ด มั่ น ใน นายกเทศมนตรี เ ทศบาลตํ า บลห ว ยไคร ได ม อบ
คุณคาของความซื่อตรงและจริยธรรม
นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรื่องของคุณธรรม
จริ ย ธรรม โดยประกาศนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ย งและการดํ า เนิ น การตามมาตรการควบคุ ม
ภายในของเทศบาลลงวัน ที่ 27 เมษายน 2561
และประกาศเจตจํานงสุจริตของนายกฯ ลงวันที่ 11
มกราคม 2562 เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส
เปนลายลักษณอักษร และแจงใหพนักงานในสังกัด
ยึดถือปฏิบัติทุกคน
1.2 ผู กํา กั บ ดู แ ลของหน ว ยงานของรั ฐ แสดงให เห็ น การดําเนินการเทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหมี
ความเปนอิสระจากฝายบริหารและมีหนาที่กํากับดูแล คําสั่งแบงงานในหนาที่ของเจาหนาที่ตามโครงสราง
ใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึง การบริหารงานบุคคลเปนอิสระจากฝายบริหาร การ
การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ดํ า เนิ น การในการควบคุ ม ภายในตลอดจนถึ ง การ
บริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ให ดํ า เนิ น การโดย
คณะทํางาน ซึ่งนายกเทศมนตรีไดแตงตั้งใหทํางาน
ได อ ย า งอิ ส ระโดยปราศจากการแทรกแซงของ
ผูบริหาร
1.3 หนวยงานของรัฐจัดใหมีโครงสรางองคกร สาย เทศบาลตําบลหวยไคร ไดจัดวางโครงสรางพนักงาน
บั ง คั บ บั ญ ชา อํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ แตละสํานัก/กอง ใหมีผูปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนอยงานของ ตามตําแหนงงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไว
รัฐภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับดูแล
เรียบรอยแลว แตป จจุบั นยัง มีพนักงานไมค รบทุ ก
ตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง ซึ่งงานการ
ในการสรรหาบุ ค ลากรตามระเบี ย บ กฎหมาย
กําหนดอยูตลอดเวลา
1.4 หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น ใน เทศบาลตํ า บลห ว ยไคร มี ก ารประเมิ น ผลการ
การสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมเพื่อใหทุกคนไดนําคะแนน
ความสามารถที่สอดคลองกับวั ตถุประสงคของหนอย ที่ไดไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง
งานของรัฐ
และเป ด โอกาสให บุ ค ลากรในสั ง กั ด ทุ ก คน เสนอ
ความตองการหรือวางแผนเพื่อเขารับการฝกอบรม
ในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงานหรืองานที่ไดรับ
มอบหมายเพื่อใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด

องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

1.5 หนวยงานของรัฐกําหนดใหบุคคลากรมีหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต อผลการปฏิ บั ติ ง านตามระบบการ
ควบคุม ภายใน เพื่ อใหบ รรลุ วัต ถุป ระสงค ของหนอย
งานของรัฐ

2. การประเมินความเสีย่ ง
2.1 หน ว ยงานของรั ฐ ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารควบคุ ม
ภายในของการปฏิบั ติงานสอดคลองกั บวั ตถุป ระสงค
ขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

เทศบาลตํ าบลหวยไคร ไดมี คําสั่ง ที่ 985/2561
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อประเมินผลระบบการควบคุม
ภ า ย ใ น ฯ แ ล ะ คํ า สั่ ง ที่ 6 8 6 / 2 5 6 2 แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและเสริ ม สร า ง
ความโปรงใสของหนวยงาน เพื่อรับผิดชอบในการ
บริ ห ารความเสี่ ย งและติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให ป อ งกั น ความเสี่ ย งในการ
ปฏิบัติงาน พิจารณากิจกรรมการควบคุมภายในของ
องค กร เพื่ อให ปฏิ บั ติ งาน ตา มภ ารกิ จบ รร ลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตํ า บลห ว ยไคร ได นํ า หลั ก การ COSO
Enterprise Risk Management- Integrated
Framework 2004 มาจั ด ทํ า เป น คู มื อ ในกา ร
บริ ห ารความเสี่ ย ง โดยได ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค ก าร
ควบคุ ม ภายในของการปฏิ บั ติ ง านสอดคล อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก รไว อ ย า งชั ด เจนเพื่ อ ให
คณะทํ า งานในการบริ ห ารความเสี่ ย งและการ
ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในได นํ า ไปพิ จ ารณา
ประเมินผลไดอยางเพียงพอและเหมาะสม

2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต อการบรรลุวัตถุ ประสงค
การควบคุมภายในอยางครอบคลุมทั้งหนอยงาน ของรัฐ
และวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง เพื่ อ กํ า หนดวิ ธี ก ารจั ด การ
ความเสี่ยงนั้น

เทศบาลตํ า บลห ว ยไคร ได กํ า หนดให มี ก าร ระบุ
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ย งที่เกิด ขึ้น ต อ
กา รบ ร รลุ วั ตถุ ป ระ ส งค กา ร คว บ คุ ม ภ าย ใ น
ครอบคลุมทุกภารกิจงาน เพื่อกําหนดวิธีการจํากัด
ความเสี่ยงนั้นใหหมดหรือลดลง
2.3 หนวยงานของรัฐ พิจ ารณาโอกาสที่อาจเกิดการ เทศบาลตําบลหวยไคร ใหเจาหนาที่แตละสํานัก/
ทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผลตอ กอง พิ จ ารณาโอกาสที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต ในการ
ปฏิ บัติ ง านเปน ป จจั ยหลั กในการ มี ประเมิ น ความ
การบรรลุวัตถุประสงค
เสี่ ย ง ที่ จ ะ ส งผ ล ต อก า ร ปฏิ บั ติ งา น ใ ห บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค หากมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการ
ทุจริตใหหาวิธีการระงับหรือลดความเสี่ยงนั้นอยาง
เรงดวน
2.4 หน วยง านข องรั ฐ ระบุ และ ป ระ เมิ น กา ร เทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหคณะทํางานใน
เปลี่ ย นแปลงที่ อ าจมี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ การบริหารความเสี่ยงฯ และการติดตามการควบคุม
ระบบการควบคุมภายใน
ภ า ย ใ น ฯ ข อ ง ห น ว ย ง า น มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง
เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระตอระบบ
การควบคุมภายใน

องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 หน ว ยงานของรั ฐ ระบุ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรมการ เทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหคณะทํางานในการ
ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคให บริ หารความเสี่ ย งฯ และการติ ด ตามการควบคุ ม
อยูในระดับที่ยอมรับได
ภ า ย ใ น ฯ ข อ ง ห น ว ย ง า น มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง
เพื่ อระบุ และพั ฒ นากิ จ กรรมควบคุ ม เพื่อลดความ
เสี่ ย ง โดยใช ร ะเบี ย บ กฎหมาย หนั ง สื อ สั่ ง การที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นๆ เปนหลัก
3.2 หน ว ยงานของรั ฐ ระบุ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรมการ เทศบาลตํ า บลห ว ยไคร มี ก ารนํ า เทคโนโลยี
ควบคุ มทั่ ว ไปด า นเทคโนโลยี เพื่อสนั บ สนุ น การบรรลุ สารสนเทศมาชวยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน มี
วัตถุประสงค
ระบบการทํ า งานร ว มกั น มี ก ารแชร ท รั พ ยากรใน
หนวยงานใหใชงานรวมกันไดและมีการกําหนดสิทธิ์
ข อ มู ล การใช สํ า หรั บ ระบบการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให
สามารถตรวจสอบระหวางกันได
3.3 หนวยงานของรัฐจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดย
กําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จที่คาดหวัง
และขึ้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อนํ า นโยบายไปสู การ
ปฏิบัติจริง

เทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหทุกภารกิจงานจัด
ใหมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่พบ หรืออาจพบไว
อยางชัดเจน โดยเปนวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการและคูมือการปฏิบัติงานที่
สามารถนําไปปฏิบัติจริงได

4. สารสนเทศการติดตอสื่อสาร
4.1 หนวยงานของรัฐจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศ เทศบาลตํ า บลห ว ยไคร ได มี ก ารจั ด หาเครื่ อ งมื อ
ที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน ใหมีการปฏิบัติ เครื่ อ งใช ใ นการด า นสารสนเทศและการสื่ อ สาร
ตามการควบคุมภายใน
อยางเพียงพอและทันสมัย และสรรหาเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ ใหกับพนักงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางรวดเร็วและทันเวลา
4.2 หน ว ยงานของรั ฐ มี ก ารสื่ อ สารภายในเกี่ ย วกั บ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบที่
มี ต อ การควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป น ในการ
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติการตามการควบคุมภายในที่
กําหนด

เทศบาลตํ า บลห ว ยไคร ได จั ด ให มี ก ารสื่ อ สาร
แลกเปลี่ ย นองค ค วามรู เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและปฏิบัติการควบคุมภายในใหกับพนักงาน
ทุกคนเพื่อใหสามารถการปฏิบัติการดานการควบคุม
ภายในเปนไปตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนด

4.3 หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เทศบาลตํ า บลห ว ยไคร ได เ ผยแพร วั ต ถุ ป ระสงค
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต อ การปฏิ บั ติ ต ามการ แนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุ ม
ควบคุมภายในที่กําหนด
ภายในเพื่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลภายนอกเพื่ อ ลดการ
เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของ
การควบคุมภายในที่หนวยงานไดกําหนด

องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

5. กิจกรรมการติดตามผล
5.1 หน ว ยงานของรั ฐ ระบุ พั ฒ นา และดํ า เนิ น การ
ประเมิ น ผลระหว า งการปฏิ บั ติ ง าน และหรื อ การ
ประเมินผลเปนรายครั้งตามที่กําหนด เพื่อใหเกิดความ
มั่ น ใจว า ได มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามองค ป ระกอบของการ
ควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

เทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหคณะทํางานในการ
บริ หารความเสี่ ย งฯ และการติ ด ตามการควบคุ ม
ภ า ย ใ น ฯ ข อ ง ห น ว ย ง า น มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมที่
ได ว างแผนไว เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า ได มี ก าร
ปฏิบัติตามองคประกอบของการควบคุมภายในไว
อยางเพียงพอและเหมาะสม
5.2 หน ว ยงานของรั ฐ ประเมิ น ผลและสื่ อ สาร เทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหคณะทํางานในการ
ขอบกพรอง หรือจุดออนของการควบคุมภายในอยาง บริ หารความเสี่ ย งฯ และการติ ด ตามการควบคุ ม
ทั น เวลาต อ ฝ า ยบริ ห ารและผู กํ า กั บ ดู แ ล เพื่ อ ให ภ า ย ใ น ฯ ข อ ง ห น ว ย ง า น มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง
เพื่อประชุม รับฟงปญหา ขอบกพรอง จุดออนของ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อ
หาแนวทางแกไ ขข อบกพร องและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน เมื่อพบขอบกพรองที่ไมสามารถแกไขได
จะเสนอผู บ ริ หารทราบเพื่ อหาแนวทางแก ไ ขหรื อ
ระงั บ ภารกิ จ งานนั้ น หรื อ โอนภารกิ จ งานนั้ น ให
หนวยงานอื่นปฏิบัติแทน

ผลการประเมินโดยรวม

เทศบาลตําบลหวยไครไดประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวง
การคลั งว า ด ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายในสําหรับ หนว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบวา
เทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการตามองคประกอบของการควบคุมภายใน อยางเพียงพอเหมาะสม แต
อยางไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ปรากฏความเสี่ยงในการดําเนินงาน/กิจกรรม เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นใหม และเพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ไดดําเนินการประเมินผลการควบคุม
ภายในเพี่อจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมในปงบประมาณถัดไป

ชื่อผูร ายงาน…………………………………………
(นายเสถียร กาโน)
นายกเทศมนตรีตาํ บลหวยไคร
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อืน่ ๆทีส่ าํ คัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค
งานปองกันและบรรเทา
1. สภาพพื้นที่โดยสวนใหญมี
สาธารณภัย
การขยายบานเรือน ปลูกติดชิด
กิจกรรมการปองกันและบรรเทา กัน เจาของอาคารเกาไม
สาธารณภัย
ตรวจสอบสายไฟฟาภายในมี
ความเสีย่ งการลดวงจร
2. อยูเวรรักษาการณของเจาหนา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการชวยเหลือ
มีจุดออนชวงพลัดเปลี่ยนเวร
ผูประสบภัย ในพื้นที่มีความ
3. ภาวะภัยแลงคาดการวารุนแรง
รวดเร็วเปนไปตาม ขั้นตอนของ มากขึ้น
ระเบียบกฎหมายที่กําหนดและ
4.ขาดบุ ค ลากรปฏิ บั ติ ป ระจํ า
เกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร รถดับเพลิง 1 อัตรา
จัดการ
๒. เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นกับประชาชนใหไดรับการ
ชวย เหลืออยางทันทวงที
U

U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

0B

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

1. จัดประชุมเพื่อหา
มีการควบคุมทีเ่ พียงพอ
แนวทางในการแกไขปญหา แตไมสามารถลดความ
ระยะยาว
เสี่ยงได
2. มีการจัดซักซอม
แผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ประจําป
3. ประสานหนวยงาน
ชุมชนเพื่อจัดทําแผน
บริหารจัดการน้ํา
4. ดูแลการจัดเตรียมและ
อํานวยความสะดวกในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตางๆในพื้นที่

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

1. สภาพพื้นที่โดยสวนใหญ
มีการขยายบานเรือน ปลูก
ติดชิดกัน เจาของอาคาร
เกาไมตรวจสอบสายไฟฟา
ภายในมีความเสีย่ งการลด
วงจร
2. อยูเวรรักษาการณของ
เจาหนาที่มีจดุ ออนชวงพลัด
เปลี่ยนเวร
3. ภาวะภัยแลงคาดการวา
รุนแรงมากขึ้น
4. ขาดบุคลากรปฏิบัติ
ประจํารถดับเพลิง 1 อัตรา

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑. สํารวจพื้นที่สุมเสี่ยงเพื่อวางแผน งานปองกัน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทา
๒.ทําทะเบียนคุมอุปกรณพรอม สาธารณภัย/
สํานักปลัด
สํารวจเครื่องมือเพื่อใชในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ฝกซอมปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ปองกันรายเดือน รายงานผูบริหาร
ทราบเพื่อปรับปรุงแกไข
4.ขออนุมัติเปดกรอบอัตราบุคลากร
พนักงานจางตําแหนงพนักงาน
ดับเพลิง เพิ่ม 1 อัตรา
5. มี การประชุมซักซอมเจาหนาที่
สรุปภารกิจประจําเดือนทุกเดือน
มอบหมายงานติดตามงาน
สม่ําเสมอ

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อืน่ ๆทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
๑. มีการเสนอโครงการเพื่อ
กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แตยัง
ไมครบถวนในทุกประเด็น
ทองถิ่น
2. มีการแกไข เพิ่มเติม หรือ
วัตถุประสงค
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
บอยครั้ง
เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนา
3. การบันทึกขอมูลในระบบ
ทองถิ่นเปนไปตามระเบียบและ
สารสนเทศ E-plan ไมเปน
หนังสือสั่งการ
ปจจุบัน ผูรับผิดชอบไมได
บันทึกขอมูลระบุพิกดั ของ
โครงการกอสราง การบันทึก
ขอมูลการลงนามในสัญญาและ
การเบิกจายไมเปนปจจุบัน
U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

1B

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

1. มีการสงเสริมสนับสนุน มีการควบคุมทีเ่ พียงพอ
ในการจัดทําแผนพัฒนา แตไมสามารถลดความ
ทองถิ่นแบบมีสวนรวม
เสี่ยงได
โดยประชาคมทองถิ่น
2. การดําเนินการเปนไป
ตามระเบียบกําหนดมี
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการ
สนับสนุน
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการจัดทํา
แผน และประชาคม
เทศบาลใหความเห็นชอบ
3. ไดมีการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา สําหรับ
ปงบประมาณแตละปซึ่งมี
ความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนา ไวในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

1. ประชาชนไมแสดงความ
คิดเห็น ในการเสนอโครงการ
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ครบถวนในทุกประเด็น
2. ไมมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการจึง
ทําใหมีการแกไข เพิ่มเติม
หรือเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นบอยครั้ง
3. การบันทึกขอมูลในระบบ
สารสนเทศ E-plan ไมเปน
ปจจุบัน ผูรับผิดชอบไมได
บันทึกขอมูลระบุพิกดั ของ
โครงการกอสราง การบันทึก
ขอมูลการลงนามในสัญญา
และการเบิกจายไมเปน
ปจจุบัน

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. วิเคราะหถึงสาเหตุที่
งานวิเคราะห
ประชาชนไมแสดงความ
นโยบายและแผน
คิดเห็น หาเหตุ เพื่อนําไป /สํานักปลัด
ปรับปรุง แกไข
2.จัดประชุมเพื่อสรางความ
เขาใจระหวางผูบริหาร ผูนํา
ชุมชน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และ
ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ
การมีสวนรวมในการ จัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
3. จัดลําดับความสําคัญ
กอนหลัง ของปญหาในการ
บรรจุไวใน แผนพัฒนา
ทองถิ่น
4.จัดอบรมใหความรู
ประชาชนเรื่องความสําคัญ
การจัดทําแผนกระบวนการ
มีสวนรวม

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ
ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1. งบประมาณรายจาย
กิจกรรมการจัดทํางบประมาณ
ประจําปที่ตั้งไวไมเพียงพอ ตอ
รายจายประจําป
การบริหาร ทําใหสวนราชการ
โอนและแกไขการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณบอยครั้ง
วัตถุประสงค
เพื่อใหการวางแผนและกําหนด 2. การดําเนินการดาน
วงเงินงบประมาณประจําปและการ งบประมาณตองทําใหเปน
ปจจุบันในระบบสารสนเทศ
ทําแผนงบประมาณลวงหนา
กรมสงเสริมการปกครอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาของ
หนวยงาน บรรลุวตั ถุประสงคและให ทองถิ่น
3. ปริมาณงานมากเมื่อเทียบ
การใชจายเงินงบประมาณเปนไป
กับเจาหนาที่รับผิดชอบคน
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เดียวมีความเสี่ยงงาน
ถูกตองตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณฯ ของ อปท. พ.ศ.2541 ปฏิบัติงานไมทันระยะเวลา
กําหนด
U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

2B

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

1. แจงแนวทางการปฏิบัติ มีการควบคุมทีเ่ พียงพอ
ตามระเบียบ หนังสือ
แตไมสามารถลดความ
สั่งการ ในที่ประชุม
เสี่ยงได
เจาหนาที่เพื่อให
เจาหนาที่ดําเนินการ
ทราบ ในสวนที่เกี่ยวกับ
อํานาจของผูโอนหรือการ
ดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของเชนการรายงาน
ผูกํากับดูแล
2. ตรวจสอบแผนการ
ดําเนินการเปนประจําทุก
เดือน และดําเนินการให
เปนไปตามแผนเวนแตมี
เหตุผลจําเปน เรงดวนที่
ตองมีการปรับเปลีย่ นตาม
นโยบายของหนวยงาน
3. กําหนดการโอนและ
แกไขการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเปนรายไตร
มาสเวนแตมีเรื่องเรงดวน

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

1. การโอนและแกไขการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
บอยครั้งยังคงมีมากกวา 5
ครั้งตอป
2. การปฏิบัติงานปจจุบันมี
การปรับเปลี่ยนกฎหมาย
และระบบสารสนเทศในการ
ทํางานอยูบอยครั้ง ทําให
ปฏิบัติงานไมทันตอหวง
ระยะเวลาที่กําหนด

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1.ชี้แจงระเบียบขอสั่งการใน งานวิเคราะห
การดําเนินการงบประมาณ นโยบายและแผน
/สํานักปลัด
กับเจาหนาที่ทุกคนใหถือ
ปฏิบัติ
2. กําหนดการปรับแผนการ
ดําเนินงาน รวมทั้ง การโอน
งบประมาณ การเปลี่ยนแปลง
และแกไขใหอยู ในระยะเวลา
ที่กําหนด
3. ขออนุมัติเปดกรอบอัตรา
บุคลากรพนักงานจาง เพิ่ม 1
อัตรา

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ
ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานการเจาหนาที่
1. เทศบาลมีแนวโนมดานภาระ
กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
คาใชจายเงินเดือนประโยชน
ตอบแทนอื่นและเงินคาจาง
ของขาราชการ หรือพนักงาน ส
วัตถุประสงค
-เพื่อใหการปฏิบตั ิงานเปนไปดวย วนทองถิ่นและลูกจาง ใกล
เคียงรอยละ ๔๐ ของเงิน
ความเรียบรอย และถูกตองตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงาน งบประมาณรายจายประจําป
2. การวิเคราะหอัตรากําลัง
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ปริมาณงาน ไมเพียงพอหรือ
เหมาะสม
3. พนักงานบางคนขาดความรู
ในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานและ
ไมสนใจเขารับการฝกอบรม
พัฒนา
U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

3B

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

1. ศึกษาแนวทางการปรับ มีการควบคุมทีเ่ พียงพอ
ลดคาใชจาย ดานบุคลากร แตไมสามารถลดความ
ใหเปนไปตาม ม.๓๕ แหง เสี่ยงได
พ.ร.บ ระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.จัดโครงการฝกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานเพื่อ
เพิ่มทักษะ ความรู
3. กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานโดยผูบริหาร
และจัดทําขอตกลง
รวมกัน ระหวางผูบริหาร
หัวหนาสวนราชการและ
ผูปฏิบัติงาน

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. เทศบาลมีแนวโนมดาน
1. ศึกษาแนวทางการ
งานการเจาหนา
ภาระ คาใชจายเงินเดือนประ
ปรับลดคาใชจาย ดาน หนาที่/สํานักปลัด
โยชนตอบแทนอื่นและเงินคา
บุคลากร ใหเปนไปตาม
จางของขาราชการ หรือ
ม.๓๕แหง พ.ร.บ ระเบียบ
พนักงาน สวนทองถิ่นและลูกจ
บริหารงาน บุคคลสวน
าง ใกลเคียงรอยละ ๔๐ ของ
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
เงินงบประมาณรายจาย
2.จัดโครงการฝกอบรม
ประจําป
พัฒนาประสิทธิภาพการ
2. การวิเคราะหอัตรากําลัง ปริมาณ ทํางาน
3. กํากับดูแลการปฏิบัติ
งาน ไมเพียงพอหรือเหมาะสม
3. พนักงานบางคนขาดความรูใน โดยผูบริหาร และจัดทํา
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ ขอตกลงรวมกัน ระหวาง
ผูบริหาร หัวหนาสวน
การทํางานและไมสนใจเขารับ
ราชการและผูปฏิบัติงาน
การฝกอบรมพัฒนา
4. มีการจางเหมาบริการ
ชวยปฏิบัติงานในตําแหนง
ที่สามารถชวยเหลือการ
ปฏิบัติหนาที่

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้ หนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆทีส่ าํ คัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
งานพัฒนาชุมชน
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและงาน
สังคมสงเคราะห
U

วัตถุประสงค
ใหบริการเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห งานสงเสริม
อาชีพและพัฒนาสตรี และงาน
อื่นๆที่กฎหมายกําหนด
การชวยเหลือประชาชน
U

ความเสีย่ ง

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

4B

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

การรับผิดชอบกิจกรรมงาน ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน มีการควบคุมทีเ่ พียงพอ
พัฒนาชุมชนตามภารกิจของ กําหนดตําแหนง คําสั่ง
แตไมสามารถลดความ
รัฐ มีบุคลากรเพียง 1 คน ซึ่ง มอบหมายหนาที่
เสี่ยงได
ไมเพียงพอตอปริมาณงาน
ตามภารกิจ งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน งานสังคม
สงเคราะห งานสงเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี และงานอื่นๆ
ที่กฎหมายกําหนด
ทําการใหบริการประชาชน
รวมถึงการบริหารจัดการ
เอกสารภายในที่มีจํานวนมาก
ไมสามารถดําเนินการไดทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การเบิกจายงบประมาณ
จายเบี้ยยังชีพ โครงการในแผน
ดําเนินงานมีจํานวนมาก
ทําการใหจัดทําเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย ไมแลว
เสร็จภายในระยะเวลากําหนด

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน/
1.จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักปลัด
2. เมื่อมีกิจกรรม หรือ
งานที่ตองใชบุคลากร
จํานวนมากควรจัดทํา
หนังสือขอความรวมมือ
สวนราชการอื่นเพื่อ
บูรณาการงานรวมกัน
3. เสนอขอการปรับปรุง
แผนอัตรากําลังเพิ่มเติม
ตําแหนงนักพัฒนาชุม 1
ตําแหนง หรือเสนอจาง
เหมาบริการแรงงาน 1
ตําแหนง

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ
ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสีย่ ง

งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสิน ขาดบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
กิจกรรมการสํารวจขอมูลภาคสนาม งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรั พ ย สิ น ทํ า ให ไม ส ามารถ
วัตถุประสงค
ปฏิ บั ติ ง านแผนที่ ภ าษี แ ละ
- เพื่อใหการจัดเก็บภาษีครบถวนเปน ทรัพยสินไดอยางเต็มที่
ธรรมตรวจสอบได แ ละเป น ไปด ว ย
ความเรี ย บ ร อ ยและถู ก ต อ งตาม
ร ะ เ บี ย บ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ
U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

มีการควบคุมภายในแต
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินโดยการ ยังไมเพียงพอจึงไม
จัดทําแผนที่แมบท จัดทํา สามารถลดความเสี่ยงได
Zone,Block,Lot จัดทํา
แผนที่ภาษี ในโปรแกรม
ประยุกตระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
(Ltaxgis) เพื่อเก็บขอมูล
ที่ดินในพื้นที่เทศบาล
ตําบลหวยไคร

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

การจัดเก็บภาษีมีการปรับเปลี่ยน
กฎหมาย ปจจุบันขาดบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
โดยตรงจึงทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติงานแผนทีภ่ าษีและ
ทรัพยสินไดอยางเต็มที่

1. เรงรัดใหนําขอมูลจาก
การสํารวจขอมูล
ภาคสนาม บันทึกลงใน
โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใช
เปนระบบสารสนเทศใน
การออกเก็บภาษี
2. จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เพื่อวาง
แผนการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตามแผนงานอยาง
เครงครัด

กองคลัง

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ
ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสิน
กิจกรรมการสํารวจขอมูลภาคสนาม
ตามพระราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ.2562
U

วัตถุประสงค
-เพื่อใหการสํารวจขอมูลภาคสนาม
เปนไปและถูกตอง ตาม
พระราชบัญญัตภิ าษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562
U

ความเสีย่ ง

1. ขาดบุคลากรและ
งบประมาณในการออก
สํารวจพื้นที่ ทําใหงานลาชา
ไมสามารถสํารวจขอมูลได
อยาง 100 %
2.ขอมูลที่ใชในการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทําใหขอมูลที่
จัดทําแผนที่ภาษี ไมเปน
ปจจุบัน

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

สํ า รวจและยื น ยั น ข อ มู ล มีการควบคุมภายในแตยัง
เดิ ม เพื่ อ ใช ใ นการจั ด เก็ บ ไม เพี ย งพอจึ ง ไม ส ามารถ
ภาษี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ลดความเสี่ยงได
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. 2562

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1. ขาดบุคลากรปฏิบัติงาน
ดานงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
2. เนื่องจากเปนกฎหมายใหม
จึงตองทําการศึกษา
รายละเอียดอยางรอบคอบทํา
ใหการปฏิบัติงานดานการ
สํารวจขอมูลมีความ งานลาชา
ไมสามารถสํารวจขอมูลได
อยาง 100 %
3. ขอมูลที่ใชในการจัดทําแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมี
การเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ทําใหขอมูลที่จัดทําแผนทีภ่ าษี
ไมเปนปจจุบัน

1.จัดสงบุคลากรเขารับ
การอบรมโปรแกรมที่ใช
ในการจัดทําแผนที่ภาษี
เพื่ อ นํ า มาประยุ ก ต ใ น
การชวยสํารวจและเก็บ
ขอมูลในการจัดเก็บภาษี
เนื่องจากโปรแกรมมีการ
พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง
บุคลากรไมมีองคความรู
เปนปจจุบัน
2. ร อ ก า ร จั ด ส ร ร
ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งาน
จั ด เก็ บ ฯ จํ าน ว น 1
ตํ า แ ห น ง จ า ก ก ร ม
สงเสริมฯ
3 . เส น อ จ า ง เห ม า
บ ริ ก า ร แ ร ง ง า น 1
ตําแหนง ระหวางรอการ
จัดสรรตําแหนง

กองคลัง

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ
ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานพัฒนาการจัดเก็บรายได
กิจกรรมการจัดเก็บรายได
U

วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไป
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จั ด เก็ บ ได
ครบถว นถูก ต อ ง ไม มี ลู ก หนี้ ค งคา ง
แ ล ะ ดํ าเนิ น ก ารให เป น ไป ต าม
ระเบียบ
U

ความเสีย่ ง

1. ประชาชนผูเสียภาษีไมยื่น
แบบแสดงรายการเพื่ อ เสี ย
ภ าษี ภ าย ใน ระย ะเวล าที่
กําหนด
2. เจาของที่ดินไมไดอาศัยอยู
ในพื้นที่/เจาของที่ดินไมทราบ
วาตนเองเปนผูที่ตองยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน และชําระ
ภาษีประจําป
3. เจาของที่ดินเปลี่ยนแปลง
การทํ าประโยชน ที่ ดิ น โดยที่
ไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงทํา
ใหการประเมินภาษีไมถูกตอง
ตามอัตราภาษี
4. ยังมีลูกหนี้ภาษีคงคาง
5. ขาดบุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบ
งานจัดเก็บรายไดโดยตรง

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. จัดการประชาสัมพันธ มี ก ารควบคุ ม ภายในที่
เพียงพอแตยังไมสามารถ
อยางตอเนื่อง
2. ออกพื้ น ที่ เพื่ อ เป น การ ลดความเสี่ยงได
ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนผู
เสียภาษี
3. เป ด โอกาสสร า งความ
เขาใจอันดี กับประชาชนผู
เสียภาษี

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1. ประชาชนผูเ สียภาษียังไม
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
ภาษีภายในตามระยะเวลาที่
กําหนด
2. เจาของที่ดินไมไดอาศัยอยู
ในพื้นที่/เจาของที่ดินไมทราบ
วาตนเองเป น ผู ที่ ต อ งยื่น แบบ
แสดงรายการที่ดิน และชําระ
ภาษีป ระจําป ครบทุกจํานวน
แปลง
3. เจาของที่ ดิน เปลี่ย นแปลง
การทํ า ประโยชน ที่ ดิ น โดยที่
ไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงทํ า
ใหการประเมินภาษีไมถูกตอง
ตามอัตราภาษี
4. ลู ก หนี้ ภ าษี เ ดิ ม ยั ง ไม ยื่ น
ชําระภาษีคางทําใหยังมีลูกหนี้
ภาษีคงคาง
5. ขาดบุคลากรรับผิดชอบงาน
จัดเก็บรายไดโดยตรง

1. เรงรัดสํารวจขอมูลการใช
ประโยชนที่ดินและทรัพยสิน
เพื่อสรางความเขาใจกับ
ประชาชนและเพื่อใหทราบ
การทําประโยชนและสามารถ
จัดเก็บไดอยางครบถวน
2. เพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธใหความรู
เกี่ยวกับขั้นตอนการชําระ
ภาษีทุกประเภทอยาง
ตอเนื่อง โดยจัดทําแผนพับ
และขึ้นปายคัทเอาท
3.ประชาสัมพันธเสียงตาม
สายภายในหมูบานในชวง
ระยะเวลาการรับชําระภาษี
4.ออกหนวยรับชําระภาษี
ดําเนินการขอความรวมมือ
ประชาสัมพันธเสียงตามสาย
จากกํานัน ผูใหญบาน
ลวงหนา

กองคลัง

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ
ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานการเงินและบัญชี
การเบิกอนุมัตเิ บิกจายเงิน
กิจกรรมการเบิกจายเงินผานระบบ ระบบ e-Payment ธนาคาร
e-Payment
กําหนดผูใชงานไดเพียงราย
เดียว ทําใหขาดกระบวนการ
ตรวจสอบ อาจทําใหเกิด
วัตถุประสงค
ขอผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อใหการเบิกจายเงินผาน
ได
ระบบ e-Payment เปนไปอยาง
ถูกตองเปนปจจุบัน
U

U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ตรวจทานขอมูลกอนการ มีการควบคุมภายในที่
อนุมัติกับขอมูลทีไ่ ดทําการ เพียงพอแตยังไมสามารถ
บันทึกบัญชี และ
ลดความเสีย่ งได
งบการเงินประจําเดือน

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

การเบิกอนุมัตเิ บิกจายเงิน
ระบบ e-Payment ธนาคาร
กําหนดผูใชงานไดเพียงราย
เดียว ปจจุบันมอบให
นักวิชาการเงินและบัญชีเปน
ผูดําเนินการ ทําใหขาด
กระบวนการตรวจสอบ อาจ
ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได

1 . ค วบ คุ ม ติ ด ต าม ก าร
ปฏิ บั ติ งานโดยผู อํ า นวยการ
กองคลัง
2.กําชับใหผูปฏิบัติงานมีการ
ตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจาย และจํานวนเงินที่
จาย ผานระบบe-Payment
ใหระเอียด กอนดําเนินการ
เบิกจาย.

กองคลัง

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานการเงินและบัญชี
การวางเบิกฎีกาของหนวยงานผู
กิจกรรมการวางฎีกาเพื่อเบิก เบิกยังพบวามีการจัดวางฎีกา
เกินหวงระยะเวลาการวางเบิก
จายเงิน
ตามระเบียบกําหนด (อยางชาไม
เกิน 5 วันนับจากวันตรวจรับ)
วัตถุประสงค
ทําใหการเบิกจายเงินแกผูรับจาง
เพื่อใหหนวยงานผูเบิก
ดําเนินการวางฎีกาเบิกเงิน มีความลาชาออกไป
โดยเร็วอยางชาไมเกินหาวัน
นับจากวันที่ไดตรวจรับ
ทรัพยสินหรือตรวจรับงาน
ถูกตอง
U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

จัดทําสมุดคุมการสงมอบ
เอกสารระหวางงานอื่น
กับงานการเงินและ
ระหวางสวนงานอื่นกับ
กองคลัง

มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแตยังไม
สามารถลดความเสี่ยง
ได

ฎีกาที่งานการเงินไดรับจาก
หนวยงานผูเบิกกรณีการซื้อหรือ
จางทําของ ยังพบวามีการจัดวาง
ฎีกา เกินหวงระยะเวลาการวาง
เบิกตามระเบียบกําหนด (อยาง
ชาไมเกิน 5 นับจากวันตรวจรับ)
ทําใหการเบิกจายเงินแกผูรับจางมี
ความลาชาออกไป การปฏิบตั ิ
หนาที่ไมเปนไปตามระเบียบฯ

1. หัวหนาสํานัก และ
ผูอํานวยการกอง ควร
ควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปตามระเบียบกําหนด
2. จัดทําบันทึกภายในเพื่อ
แจงขอความรวมมือในการ
วางฎีกาเบิกจายใหเปนไป
ตามระเบียบกําหนด
3. จัดทําสมุดคุมการสงมอบ
เอกสารระหวางงานอื่นกับ
งานการเงินและระหวาง
สวนงานอื่นกับกองคลัง

ทุกสํานัก/กอง

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานการเงินและบัญชี
หนวยงานผูเบิกจัดทําเอกสาร
การจัดทําเอกสารประกอบ ประกอบฎีกายังไมถูกตอง ไม
ครบถวน ทําใหการเบิกจายลาชา
ฎีกาของหนวยงานผูเบิก
และไมถูกตอง ตามระเบียบฯ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ดานการเบิกจายถูกตองและ
ครบถวนตามระเบียบฯ
2. เพื่อใหการเบิกจายเปนไป
ดวยความรวดเร็วทันตอเวลา
U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1. บันทึกขอความแจง
ใหหนวยงานผูเบิกทราบ
ถึงรายละเอียดของ
เอกสารประกอบฎีกาทีม่ ี
สาระสําคัญประกอบดวย
อะไรบาง
2. ในกรณีที่เจาหนาที่
กองคลังตรวจสอบฎีกาที่
หนวยงานผูเบิกมาวาง
เบิก พบวา ไมถูกตองไม
ครบถวน กองคลังไดทํา
การสงคืนเอกสารใหกับ
หนวยงานผูเบิกรับ
เอกสารกลับไปแกไข

มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแตยังไม
สามารถลดความเสี่ยง
ได

หนวยงานผูเบิกไมมีความเขาใจใน
ระเบียบหรือรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการเบิกจาย
การแกไขยังคงเปนการแกไข
ตามที่กองคลังแจง ไมไดเกิดจาก
ความเขาใจอยางแทจริง ทําให
การเบิกจายมีความลาชา

ควรใหงานการเจาหนาที่
เพิ่มเนื้อหาในการจัด
ฝกอบรมภายในหนวยงาน
ในหัวขอการเบิกจายเพื่อให
บุคลากรมีความรู เกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายประเภท
ตาง ๆ รวมถึงระเบียบ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
เพื่อใหทราบถึงสาระสําคัญ
ในเอกสารประกอบฏีกาเบิก
จายเงินอยางถูกตองตรงกัน

ทุกสํานัก/กอง

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค
ดานพัสดุและทรัพยสิน
1.บุคลากรที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานพัสดุ
ดานพัสดุยังไมมคี วามชํานาญ
เนื่องจากตองศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ และตอง
วัตถุประสงค
ศึกษาขั้นตอนในการปฏิบัติ
เพื่อใหการบริหารงาน
เกี่ยวกับการพัสดุเปนไปพระราช บนระบบปฏิบัติการ อาทิ
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ ระบบ e-gp และระบบ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 e-LAAS ไปดวย
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 2. แนวทางปฏิบัติในการ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร จัดซื้อจัดจางมีการ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ปรับเปลีย่ นแนวทางอยูตลอด
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
ทําใหบุคลากรไมสามารถ
ปฏิบัติไดเปนปจจุบัน
U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

บุคลากรดานพัสดุเขา
รับการอบรมแนวทาง
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐโดย
กรมบัญชีกลางและ
ทองถิ่นจังหวัดจัดการ
ฝกอบรม

มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแตยังไม
สามารถลดความเสี่ยง
ได

1.บุคลากรที่รับผิดชอบในดาน
พัสดุยังไมมีความชํานาญเนื่องจาก
ตองศึกษาระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ และตองศึกษาขั้นตอน
ในการปฏิบัติบนระบบปฏิบัติการ
อาทิระบบ e-gp และระบบ
e-LAAS ไปดวย
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัด
จางมีการปรับเปลีย่ นแนวทางอยู
ตลอดทําใหบุคลากรไมสามารถ
ปฏิบัติไดเปนปจจุบัน

1. จัดสงบุคลากรที่มีหนาที่
รับ ผิ ดชอบงานพั สดุ เข ารับ
การอบรมอย า งสม่ํ า เสมอ
เพื่อศึกษาเรียนรูใหเขาใจใน
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ เพื่อ
จะไดปฏิบัติไดถูกตอง เปน
ประโยชนตอทางราชการ
2. บุคลากรดานพัสดุควร
ศึกษาระบบ e-gp และ
ระบบ e-LAAS อยูเสมอ
และควรดําเนินการตาม
ขั้นตอนของระบบใหเปนไป
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
และคําวินิจฉัย
3. หัวหนาสํานัก และ
ผูอํานวยการกอง ควร
ควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปตามระเบียบกําหนด

ทุกสํานัก/กอง

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค
งานวิศวกรรม
1.ขาดเจาหนาที่ที่มีทักษะ
กิจกรรมการออกแบบและ
เฉพาะในการปฏิบตั ิงาน
รับรองการออกแบบงานกอสราง ดานสํารวจ ออกแบบ
ประมาณการโดยเฉพาะ
2.ผูที่ทําหนาทีส่ ํารวจ
วัตถุประสงค
ออกแบบประมาณการ
- เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน
และผูต รวจสอบเปนบุคคล
การออกแบบและรับรองการ
ออกแบบงานกอสรางเปนไปตาม เดียวกัน
หนังสือสั่งการหรือระเบียบ
กําหนด
U

U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

หนังสือดวนที่สุด ที่กค
มีการควบคุมที่
(กวพ)0421.3/ว471 ลว. เพียงพอแตไมสามารถ
27 ธ.ค.56 และอางถึงมติ ลดความเสีย่ งได
ครม.ใหจางเอกชนหรือ
หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของเปนผูออกแบบ
และควบคุมงานกอสราง

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1.ขาดบุคลากรทีม่ ีความรูทาง
วิศวกรรมไมเพียงพอ
2.โครงการกอสรางที่ไดรับ
อนุมัติมีปริมาณงานมาก สงผล
ใหการควบคุมงานเกิดความ
เสี่ยง

1.หนังสือดวนทีส่ ุด ที่ กค
(กวพ)0421.3/ว471
ลว. 27 ธ.ค.56
2. กรณีมีปริมาณงานมาก
ควรตั้งงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการจางเอกชนหรือ
หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของเปนผูออกแบบ
และควบคุมงานกอสราง
3. สรรหาบุคลากรใน
ตําแหนงวิศวกร เพื่อใหมี
บุคลากรที่มีทักษะเฉพาะ
ในการปฏิบัติงานดาน
สํารวจ ออกแบบ ประมาณ
การโดยตรงมาชวยในการ
ปฏิบัติงาน
4. ผูอํานวยการกองชาง
ควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปตามกฎหมาย
กําหนด

กองชาง

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค
งานวิศวกรรม
กิจกรรมการกําหนดราคากลางใน
ระบบ e-GP (กรณีเกิน
2,0000,000 บาท)
U

วัตถุประสงค
- เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการ
กําหนดราคากลางในระบบ e-GP
(กรณีเกิน2,0000,000 บาท)
ถูกตอง เปนไปตามระเบียบกําหนด

U

ความเสีย่ ง

เจาหนาที่ผูปฏิบัติยังไม
เขาใจขั้นตอนในการจัดทํา
ราคากลางผานระบบ e-GP
สงผลใหการกําหนดราคา
กลางลาชาและไมถูกตอง

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. ตามหนังสือดวนที่สดุ ที่ มีการควบคุมที่เพียงพอ
มท 0808.2/ว1736
แตไมสามารถลดความ
ลว. 30 ส.ค. 60
เสี่ยงได
2. ตามหนังสือดวนที่สดุ ที่
กค 0405.4/ว322 ลว.
24 ส.ค. 60

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

เจาหนาที่กองชางขาด
ความรูความเขาใจใน
ขั้นตอนการจัดทําราคากลาง
ในระบบ e-GP สงผลใหการ
กําหนดราคากลางเปนไป
ดวยความลาชาและอาจไม
ถูกตอง

1. ตามหนังสือดวนที่สดุ ที่
มท 0808.2/ว1736 ลว.
30 ส.ค. 60
2. ตามหนังสือดวนที่สดุ ที่
กค 0405.4/ว322 ลว. 24
ส.ค. 60
3. สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติเขา
รวมการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการบันทึกขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP
4. ผูอํานวยการกองชาง
ควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปตามกฎหมายกําหนด

กองชาง

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
งานไฟฟาสาธารณะ
1. การบริการในดานการ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะไม
กิจกรรมการสํารวจซอมแซม
สามารถสนองตอบความ
ไฟฟาสาธารณะ
ตองการของประชาชนได
รวดเร็ว
วัตถุประสงค
2 เครื่องมือเครื่องใชในการ
เพื่อใหการดําเนินการ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ งาน ซอมแซมไฟฟาสาธารณะยัง
ไมเพียงพอและไมครอบคลุม
ควบคุมในการติดตั้งไฟฟา
ตอการใหบริการ
สาธารณะ และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
เปนไปดวยความสะดวก
เรียบรอย รวดเร็ว
U

U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. ควบคุม ตรวจสอบการ มีการควบคุมที่
ปฏิบัติงานโดยหัวหนาฝาย/ เพียงพอแตไมสามารถ
ผูอํานวยการกอง
ลดความเสีย่ งได
2. เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
กฎหมาย ขอสั่งการที่
เกีย่ วของอยางเครงครัด

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

1. การซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ไมมตี ําแหนงชางไฟฟาโดยตรง
รวมทั้งขาดเครื่องมือเครื่องจักรที่
ใชปฏิบัติงาน
2. การดําเนินการซอมแซมไฟฟา
สาธารณะตามคํารองยังไม
สามารถแกปญหาไดทันทวงที

1. สํารวจและปรับปรุงระบบ
ไฟฟาสาธารณะและจัดหา
อุปกรณในการซอมแซม
ควบคุมใหมทั้งหมด
2. จัดซื้อเครื่องมีเครื่องจักรที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

กองชาง

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค
1. ขยะนอกพื้นที่และขยะ
งานสิง่ แวดลอม
ไมไดคัดแยกสงผลตอภาระ
กิจกรรมความเสี่ยงในงาน
บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกลู หนาที่ในการฝงกลบและ
พื้นที่บอขยะจนทําใหบอฝง
กลบเต็มในเวลาอันใกล
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการแกไขปญหาขยะ 2.บุคลากรขาดความรู
ความเขาใจในกฎหมายที่
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และ ออกมาใหมเรื่อยๆ
สามารถบรรเทาปญหาภาวะโลก 3.บุคลากรในสังกัดไม
รอน และปญหาสิ่งแวดลอมได เขาใจบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบ
อยางยั่งยืน
4.การปฏิบัติงานใน
ปจจุบันไดรับมอบหมาย
งานอื่นๆมากกวางานหลัก
หรืองานในหนาที่
U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. รถบริการเก็บขนขยะใน มีการควบคุมที่
พื้นที่ของหนวยงานพรอม เพียงพอแตไมสามารถ
บุคลากร
ลดความเสีย่ งได
2. การสรางจิตสํานึกใหแก
ประชาชนในการมีสวนรวม
ในการจัดเก็บขยะ และคัด
แยกขยะ
3. การมอบหมายหนาที่
พรอมคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงาน

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1. ขยะนอกพื้นที่และขยะไมไดคัด
แยกสงผลตอภาระ หนาที่ในการ
ฝงกลบและพื้นที่บอขยะจนทําให
บอฝงกลบเต็มในเวลาอันใกล
2.บุคลากรขาดความรูค วามเขาใจ
ในกฎหมายที่ออกมาใหมเรื่อยๆ
3.บุคลากรในสังกัดไมเขาใจ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
4.การปฏิบัติงานในปจจุบันไดรับ
มอบหมายงานอื่นๆมากกวางาน
หลักหรืองานในหนาที่

1. วางแผนจัดทําโครงการเพื่อ
สรางจิตสํานึกใหประชาชนมี
สวนรวมในการคัดแยกและ
รวมกันแกปญหาขยะ รวมกัน
สองสองดูแลคนลักลอบทิ้งขยะ
2. ใหบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
เขารับการฝกอบรมศึกษา
กฎหมายที่เกีย่ วของสม่ําเสมอ
3. ออกคําสั่งในการแบงงาน
และมอบหมายหนาทีภ่ ายใน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมใหชัดเจนเพื่อกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร
ในสังกัด

กองสาธารณสุขฯ

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ
ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานสัตวแพทย
การบงชี้หรือตรวจสอบ
กิจกรรมการปองกันโรคติดตอจาก
เชื้อโรคในสุกรที่นําเขา
มาฆาในโรงฆาสัตววา
สุกรในโรงฆาสัตว
เปนโรคติดตอไดหรือไม
ในขณะที่ทําการฆา
วัตถุประสงค
- เพื่ อ ป อ งกั น มิ ให มี เชื้ อ โรคจาก
สุ ก รที่ นํ า มาฆ า ในโรงฆ า สั ต ว ไ ปสู
ผูบริโภค
U

U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. ใหมีการนําสุกรเขามาไวคอก การควบคุมที่เพียงพอ
พัก 6 ชั่วโมงกอนฆา
แตไมสามารถลดความ
2. ตรวจใบอนุญ าตใหยายสัตว เสี่ยงได
ที่ รับ รองจากปศุ สั ต ว จากสั ต ว
ทุกตัวที่นํามาฆา
3. ทํ าความสะอาดโรงฆ าสั ต ว
หลั ง ฆ า เสร็ จ เป น ประจํ า ทุ ก วั น
และ ทํ าความสะอาดครั้งใหญ
สัปดาหละ 1 ครั้ง
4. มีการนําชิ้นเนื้อตัวอยางสุกร
ที่นํามาฆา สงหองปฏิบตั ิการ
สัปดาหละ 1 ครั้ง

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

ปจจุบันการแพรระบาดเชื้อ
โรคในสุกรยังมีแพรระบาด
การบงชี้หรือตรวจสอบเชื้อ
โรคในสุกรที่นําเขามาฆาใน
โรงฆาสัตววาเปนโรคติดตอ
อยางทันทียังไมสามารถทําได

1. ดําเนินการตามพระราช
บัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อ
การจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.
2559
2. ให มี ก ารนํ า สุ ก รเข า มาไว
คอกพัก 6 ชั่วโมงกอนฆา
3. ตรวจใบอนุญาตใหยายสัตว
ที่รับรองจากปศุสัตว จากสัตว
ทุกตัวที่นํามาฆา
4. ทําความสะอาดโรงฆาสัตว
หลังฆาเสร็จเปนประจําทุกวัน
และ ทําความสะอาดครั้งใหญ
สัปดาหละ 1 ครั้ง
5. มีการนําชิ้นเนื้อตัวอยาง
สุกรที่นํามาฆา สง
หองปฏิบัติการ สัปดาหละ 1
ครั้ง

กองสาธารณสุขฯ

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ
ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสีย่ ง

1. การเบิกจายเงินและ
การบันทึกบัญชีไม
เปนไปตามแนวทาง
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติที่กําหนดไว
2. บุคลากรที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค
ด
านงบประมาณ
เพื่อใหการดําเนินงานดาน
การเงินและบัญชีเปนไปตามระเบียบ การเงิน การบัญชี ไมมี
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ ความรูความเขาใจอยาง
ชัดเจน ทําใหการ
และวิธีการนําเงินรายไดของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ ปฏิบัติงานเกิด
ขอผิดพลาด
จัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2551 และกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใน
การปฏิบัติงาน

งานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหวยไคร
U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1. คําสั่ง/มาตรการควบคุมดูแล
เจาหนาที่ใหมีความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับมอบหมายหาก
ละเลยการปฏิบัตจิ นกอใหเกิด
ความเสียหายควรมีบทลงโทษ
2. ใหเจาหนาทีเ่ ขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานที่ไดรับ
มอบหมายเพื่อใหเกิดความ
เขาใจตอการปฏิบัติงานอยาง
แทจริง

การควบคุมที่มีอยูยังไม
มีความเพียงพอ พบ
ความผิดพลาดทีม่ ี
ระดับสูง

1. การเบิ ก จ ายเงิ น และการ
บั น ทึ ก บั ญ ชี ไ ม เ ป น ไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว
2. บุคลากรที่รับผิดชอบดาน
งบประมาณ การเงิ น การ
บัญชี ไมมีความรูความเขาใจ
อ ย า งชั ด เจ น ทํ า ให ก า ร
ปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด

1. คําสั่ง/มาตรการในการ
ควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมี
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายหากละเลยการ
ปฏิบัติจนกอใหเกิดความ
เสียหายควรมีบทลงโทษ
2. ใหเจาหนาทีเ่ ขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตอการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง
3. ผูอํานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแนวทางของ
กฎหมายกําหนดอยาง
เครงครัด

กองการศึกษา

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ
ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

งานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหวยไคร
U

กิจกรรมดานการพัสดุ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานดานการ
จัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความ
เรียบรอย และถูกตองตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
U

ความเสีย่ ง

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1. การดําเนินการจัดหา
พัสดุยังไมไดเขาระบบ e-GP
2. บุคลากรที่รับผิดชอบ
ดานพัสดุ ไมมีความรูความ
เขาใจอยางชัดเจน ทําให
การปฏิบัติงานเกิด
ขอผิดพลาด

1. คําสั่ง/มาตรการ
ควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมี
ความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายหากละเลย
การปฏิบัตจิ นกอใหเกิด
ความเสียหายควรมี
บทลงโทษ
2. ใหเจาหนาทีเ่ ขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตอการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง

การควบคุมที่มีอยูย ังไม
มีความเพียงพอ พบ
ความผิดพลาดทีม่ ี
ระดับสูง

1. การดํ าเนิ น การจั ดหาพั ส ดุ
ยังไมไดเขาระบบ e-GP
2. บุคลากรที่รับผิดชอบดาน
พัสดุ ไมมีความรูความเขาใจ
อยางชัดเจน ทําใหการ
ปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด

1. คําสั่ง/มาตรการในการ
ควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมี
ความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายหากละเลย
การปฏิบัตจิ นกอใหเกิด
ความเสียหายควรมี
บทลงโทษ
2. ใหเจาหนาทีเ่ ขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตอการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง
3. ผูอํานวยการกอง
การศึกษาตรวจทานการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
แนวทางของกฎหมาย
กําหนดอยางเครงครัด

กองการศึกษา

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้
ความเสีย่ ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ
ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานโรงเรียนเทศบาลตําบลหวยไคร 1. ขาดบุคลากรที่มคี วามรู
กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษา ความสามารถดานการ
จัดการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค
โดยตรง
เพื่อใหการดําเนินงานดานการ 2. บุคลากรที่รับผิดชอบ
บริหารการศึกษาเปนไปตาม
ดานการจัดทําแผนการ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของอยางมี ศึกษา การจัดทํา
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ ไมมีความรู
ความเขาใจอยางชัดเจน
ทําใหการปฏิบัติงานเกิด
ขอผิดพลาด และการ
พัฒนาการเรียนการสอนยัง
ไมมีความเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน
U

U

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1. ใหเจาหนาทีเ่ ขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตอการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง
2. เรงรัดใหมีการจัดสรร
บุคลากรเพิ่มตามกรอบ
อัตรากําลังโดยดวน
3. ปรับปรุงแผนอัตรา กําลัง
เพิ่มเติม เพื่อสรรหาตําแหนง
นักสันทนาการ

การควบคุมที่มีอยูยัง
ไมมีความเพียงพอ พบ
ความผิดพลาดทีม่ ี
ระดับสูง

1. ขาดบุคลากรที่มคี วามรู
ความสามารถดานการจัดการ
จัดการศึกษาโดยตรง
2. บุคลากรที่รับผิดชอบดาน
การจัดทําแผนการศึกษา การ
จัดทํางบประมาณ ไมมี
ความรูความเขาใจอยาง
ชัดเจน ทําใหการปฏิบตั ิงาน
เกิดขอผิดพลาด และการ
พัฒนาการเรียนการสอนยังไม
มีความเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน

1. ใหเจาหนาทีเ่ ขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตอการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง
2. เรงรัดใหมีการจัดสรร
บุคลากรเพิ่มตามกรอบ
อัตรากําลังโดยดวน
3. ปรับปรุงแผนอัตรา กําลัง
เพิ่มเติม เพื่อสรรหาตําแหนง
นักสันทนาการ
4. ออกคําสั่ง/มาตรการในการ
ควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมี
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายหากละเลยการ
ปฏิบัติจนกอใหเกิดความ
เสียหายควรมีบทลงโทษ
5. ผูอํานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแนวทางของ
กฎหมายกําหนดอยาง
เครงครัด

กองการศึกษา

แบบ ปค.5

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้ หนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสีย่ ง

1. การเบิกจายเงินและ
การบันทึกบัญชีไมเปนไป
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดไว
วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานดานการเงิน 2. บุคลากรที่รับผิดชอบ
ดานงบประมาณ การเงิน
และบัญชีเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ การบัญชี ไมมีความรู
และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา ความเขาใจอยางชัดเจน
ทําใหการปฏิบัติงานเกิด
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองคกร ขอผิดพลาด
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 และ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

งานโรงเรียนเทศบาลตําบลหวยไคร
U

U

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตั้ง

การควบคุมภายในทีม่ อี ยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

1. กําหนดมาตรการ
ควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมี
ความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายหากละเลย
การปฏิบัตจิ นกอใหเกิด
ความเสียหายควรมี
บทลงโทษ
2. ใหเจาหนาทีเ่ ขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตอการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง

การควบคุมที่มีอยูยังไม
มีความเพียงพอ พบ
ความผิดพลาดทีม่ ี
ระดับสูง

1. การเบิกจายเงินและการ
บันทึกบัญชีไมเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว
2. บุคลากรที่รับผิดชอบดาน
งบประมาณ การเงิน การ
บัญชี ไมมีความรูความเขาใจ
อยางชัดเจน ทําใหการ
ปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด

1. ออกคําสั่ง/มาตรการ
ควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมี
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายหากละเลยการ
ปฏิบัติจนกอใหเกิดความ
เสียหายควรมีบทลงโทษ
2. ใหเจาหนาทีเ่ ขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตอการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง
3. ผูอํานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแนวทางของ
กฎหมายกําหนดอยาง
เครงครัด

กองการศึกษา

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค

ความเสีย่ ง

เทศบาลตําบลหวยไคร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

งานโรงเรียนเทศบาลตําบลหวยไคร 1. การดํ า เนิ น การจั ด หา 1. กําหนดมาตรการ

พัสดุยังไมไดเขาระบบ e-GP
2. บุคลากรที่รับผิดชอบ
ดานพัสดุ ไมมีความรูความ
เขาใจอยางชัดเจน ทําให
วัตถุประสงค
การปฏิบัติงานเกิด
เพื่อใหการดําเนินงานดานการ
จัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความเรียบรอย ขอผิดพลาด
และถูกตองตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบ ที่เกี่ยวของ
U

U

กิจกรรม
ดานการพัสดุ

แบบ ปค.5

ควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมี
ความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายหาก
ละเลยการปฏิบัตจิ น
กอใหเกิดความเสียหาย
ควรมีบทลงโทษ
2. ใหเจาหนาทีเ่ ขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตอการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ ง
ที่ยงั มีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยูยังไม
มีความเพียงพอ พบ
ความผิดพลาดทีม่ ี
ระดับสูง

1. การดําเนินการจัดหาพัสดุ
ยังไมไดเขาระบบ e-GP
2. บุคลากรที่รับผิดชอบดาน
พัสดุ ไมมีความรูความเขาใจ
อ ย า งชั ด เจ น ทํ า ให ก า ร
ปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด

1. ออกคําสั่ง/มาตรการ
ควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหมี
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายหากละเลยการ
ปฏิบัติจนกอใหเกิดความ
เสียหายควรมีบทลงโทษ
2. ใหเจาหนาทีเ่ ขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตอการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง
3. ผูอํานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแนวทางของ
กฎหมายกําหนดอยาง
เครงครัด

กองการศึกษา

ชื่อผูร ายงาน

(นายเสถียร กาโน)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ ปค. ๖

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต รวจสอบภายใน
เรียน

นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร

ผูตรวจสอบภายในของ เทศบาลตําบลหวยไคร ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 ดวยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน
และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จากผลการสอบทานดังกลาวผูตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวยไคร
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
อยางไรก็ดี มีขอตรวจพบและหรือขอสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปไดดังนี้
๑. ความเสี่ยง
๑.๑ ความเสี่ยงในติดตามผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน พบวา หนวยรับตรวจยัง
ไมใหความสําคัญกับการปรับปรุง แกไข ภารกิจงานที่ไดออกรายงานขอเสนอแนะหรือขอสังเกตไว ทําใหเมื่อมี
หนวยงานภายนอกเขาทําการตรวจสอบจึงยังพบขอผิดพลาดนั้นซ้ํา อาจนําไปสูการปฏิบัติงานที่ละเวนการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแนวทางที่ถือปฏิบัติได
1.2 ความเสี่ยงในดานการดําเนินการทางดานการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา พบวา
บุคลากรของสถานศึกษา ยังมีการปฏิบัติงานที่ไมสอดคลองเปนปจจุบันตามระเบียบ กฎหมายกําหนด
1.3 ความเสี่ ย งในการใช และรักษารถยนตและการเบิกจายน้ํามัน เชื้อเพลิงและหลอลื่น
พบวา การใชรถยนตสวนกลางกรณีออกนอกพื้นที่ไมมีการจัดทําใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตฯ พ.ศ. 2548 กําหนด
๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 กําหนดแผนตรวจสอบในปถัดไปเพื่อทําการติดตามการปรับปรุง แกไขภารกิจงานที่ได
ออกรายงานขอเสนอแนะหรือขอสังเกตไว เพื่อเสนอใหผูบริหารหรือผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการตอไป
2.2 กําหนดแผนตรวจสอบในปถัดไปเพื่อเขาตรวจทาน ติดตามและแนะนําการดําเนินการ
ทางดานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา โดยใหดําเนินการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

-22.2 กําหนดแผนตรวจสอบในปถัดไปเพื่อเขาตรวจทาน ติดตามและแนะนําการดําเนินการ
ในการใชและรักษารถยนตและการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นของหนวยงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา คําปน)
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2

