แบบ ปค.5
สำนักปลัดเทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
1. กิจกรรม
งานด้านสารบรรณ
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้งานธุรการเกิดความ
เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้
สะดวก รวดเร็ว

ควำมเสี่ยง

- การค้นหาหนังสือราชการ
ระเบียบ กฎหมายในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลา
มากและบางครั้งค้นหาไม่
เจอ
- การจัดเก็บและแยก
ประเภทหนังสือแต่ละแฟ้ม
ไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่
เสถียร

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

- ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายงาน - มีการติดตาม ตรวจสอบ
ให้มีความชัดเจน กรณีที่
ระบบการปฏิบัติงานอย่าง
เจ้าหน้าทีป่ ระจาไม่อยู่ให้มีผู้ทา สม่าเสมอ
หน้าที่แทนเพื่อไม่ให้งาน
หยุดชะงัก
- เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและ
ประสานงานกับทุกส่วนงาน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและทัน
ต่อเวลา
- ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องจากระบบอินเตอร์เน็ตทุก
วัน
- มีทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือ
ราชการอย่างชัดเจน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- เจ้าหน้าที่ขาดความ
รอบคอบในการรับส่ง
หนังสือราชการทาให้การ
จัดเก็บและนาส่งหนังสือ
ราชการผิดพลาด
เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

กำหนด
เสร็จ/
หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

- ลงทะเบียนรับ
งำนธุรกำร
หนังสือทุกฉบับ
/ สำนัก
และนาไปจ่าย
ปลัด
ให้กับผู้รับผิดชอบ
ทันที
- ตรวจสอบ
เอกสารข้อมูล
ข่าวสารราชการ
จากอินเตอร์เน็ต
ทุกวัน
- เพิ่มความเร็วและ
ประสิทธิภาพของ
ระบบอินเตอร์เน็ต
WIfi ให้มีคุณภาพ
มากกว่านี้

แบบ ปค.5
สำนักปลัดเทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
2. กิจกรรม
งานด้านการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีคุณภาพและ
เพื่อให้การกาหนดอัตรากาลัง
ที่เหมาะสมกับภารกิจงาน
ไม่ให้เกิดปัญหาคนล้นงาน

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- เนื่องจากมีระเบียบ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานเป็น
จานวนมากและมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทาให้
เกิดความไม่ชัดเจนซึง่
ผู้ปฏิบัตงิ านจาเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจและมี
ความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน

- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา
อบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
- ปรับปรุงกรอบอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับงบประมาณ
ปริมาณงานหรือภารกิจที่
ปฏิบัติจริง
- ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้แม่นยาเพื่อ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด

- ประชุมวางแผนการ
จัดทากรอบอัตรากาลัง
- กาหนดกรอบอัตรา
กาลังโดยคานึงถึงความ
จาเป็นและภาระค่าใช้จา่ ย
ด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด
- มีการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นเป็นลายลักษณ์อักษร

- มีระเบียบ กฎหมาย
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก
อยู่เสมอ ทาให้เกิดความไม่
ชัดเจนซึ่งผูป้ ฏิบัตงิ าน
จาเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานต่อไป

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

กำหนด
เสร็จ/
หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

- ศึกษาจากคู่มือ งำนกำร
การทาแผน
เจ้ำหน้ำที่ /
อัตรากาลัง 3 ปี
สำนักปลัด
และหนังสือสัง่ การ
ที่เกี่ยวข้อง
- ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

แบบ ปค.5
สำนักปลัดเทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
3. กิจกรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน การจัดทาประชาคม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

ประชาชนไม่ค่อยให้ความ
สนใจในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่
มีการเสนอแนะโครงการ/
กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไข
ปรับปรุงในชุมชน

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงประโยชน์ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนเพื่อ
ผลประโยชน์ต่อประชาชน
โดยตรง

กาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแต่ละส่วน
ให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับภารกิจและแผน

-การจัดตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจาปีไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณตาม
แผนพัฒนาที่ตั้งไว้
- แผนพัฒนามีโครงการ
จานวนมากและไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน

- ทบทวนการ
จัดทาแผนพัฒนา
โดยทบทวน
นโยบาย เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์
ให้ชัดเจน
- ให้คาปรึกษาและ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กฎหมาย
และข้อบังคับต่างๆ
ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง

กำหนด
เสร็จ/
หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ
งำน
วิเครำะห์
นโยบำย
และแผน /
สำนักปลัด

แบบ ปค.5
สำนักปลัดเทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนดำเนินกำรหรือ
ควำมเสี่ยง
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
4. กิจกรรม
- สภาพเศรษฐกิจ การเมือง
งานนิติการ
และระเบียบ กฎหมายที่
วัตถุประสงค์
เปลีย่ นแปลง ตลอดเวลา
เพื่อให้การดาเนินงานทางด้าน
กฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัย
ข้อกฎหมาย งานเรื่องราวร้อง
ทุกข์และร้องเรียน การแก้ไข
ปัญหา ให้กับประชาชนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

- ส่ งบุคลากรเข้ารับการศึกษา
อบรมตามหลั ก สู ต รเพื่ อ เพิ่ ม
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
- ให้คาปรึกษากับบุคลากรและ
เจ้ าหน้ าที่ ในหน่ ว ยงานที่ ยังไม่
ทราบถึ ง ระเบี ย บกฎหมายที่
ชัดเจน
- มี ระบบการตอบค าถามเพื่ อ
การแก้ไขปัญ หาเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน

กำรประเมินผล
กำรควบคุม
- มีคาสั่งมอบหมายงาน
และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง
ภายในสานักปลัด

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง
ยังไมเขาใจในระบบงาน
ขาดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานโดยตรง

อบรมใหความรูใน
ภารกิจแตละดาน
อยางตอเนื่องตรง
สายงาน

กำหนด
เสร็จ/
หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ
งำนนิติกร/
สำนักปลัด

แบบ ปค.5
สำนักปลัดเทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
5. กิจกรรม
งานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และใหความชวยเหลือความ
เดือดรอนของประชาชนที่ได
ทันทวงที

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

เมื่ อเกิด ภั ยพิ บั ติ เช่น วาต
ภั ย อุ ท ก ภั ย อั ค คี ภั ย
อุ ป กรณ์ ในการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ป ระสบภัย ยังไม่เพี ยงพอ
หากเกิดวาตภัย ประชาชน
อาจได้ รับ ความเดื อ ดร้อ น
จากน้ าท่ ว มขั ง บ้ า นเรื อ น
เส้ น ทางสั ญ จรและพื้ น ที่
การเกษตร

- มี ก ารจั ด ท าค าสั่ ง แบ่ ง งาน
ภายในส านั ก ป ลั ด เพื่ อ แบ่ ง
หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
แต่ละคน
- จั ด ท าแผนการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
- จั ด ฝึ ก อบ รมท บ ท วน การ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การ
อบรม

- บุคลากรมีความรู้
เพิ่มขึ้น
- การช่วยเหลือบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- สามารถออกปฏิ บั ติ
หน้ าที่ เมื่อได้ รับ แจ้งเหตุ
ได้ทันท่วงที

- ช่วงฤดูมรสุมประชาชน
ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
จากวาตภั ย และน้ าท่ ว ม
ขังบ้านเรือนเส้นทางการ
สั ญ จรและท่ ว มขั งพื้ น ที่
การเกษตร
- ป ร ะ ช า ช น ยั ง ข า ด
ความรู้ ใ นการบริ ห าร
จัดการภัย
- อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยัง
ไม่เพียงพอ

- จั ด ท าค าสั่ งแ ต่ งตั้ ง
เจ้ า หน้ า ที่ อ ยู่ เ วรระวั ง
เหตุ รั บ เรื่ อ งราวร้ อ ง
ทุกข์จากประชาชนกรณี
เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ
- จัดทาเอกสารเผยแพร่
ให้ ค วามรู้กับ ประชาชน
เรื่องการบริห ารจั ด การ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
- ให้ความรู้แก่บุคลากร
ทั้งภาครัฐและ
อาสาสมัครให้มีความรู้
เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง
- จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้เพียงพอ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน
(นางนงเยาว์ ไชยมณี)
หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖5

กำหนด
เสร็จ/
หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ
งำนป้องกัน
และ
บรรเทำสำ
ธำรณภัย/
สำนักปลัด

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
6. กิจกรรมด้ำนงำนกำรเงิน
และบัญชี
1. เพื่อให้การบริการรับเงินจ่ายเงิน การจัดทาฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและ
นอกงบประมาณ การบันทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ด้านการเงินและบัญชีมีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบนั
7.กิจกรรมด้ำนกำรจัดเก็บ
รำยได้
1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตาม
แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
2. จัดเก็บลูกหนี้ค้างชาระได้
เพิ่มเติมตามเป้าหมาย

แบบ ปค.5

กองคลัง เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565
ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

1. มีพื้นที่ในการจัดเก็บ
ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จากัด
เนื่องจากมีฎีกาเบิกจ่าย
เพิ่มขึ้นทุกปี
2. หน่วยงานผู้เบิกต้อง
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสัง่ การอยู่
ตลอดเวลา

1. ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 โดยเคร่งครัด
2. จัดเจ้าหน้าที่เข้าอบรม

1. สอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
2. มีการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้องก่อนดาเนินการ
เบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ

1. การจัดทาเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ยังไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่
ละกองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรองความ
ถูกต้องก่อนดาเนินการ
เบิกจ่าย
2. เจ้าหน้าที่การเงินและ
ผู้อานวยการกองคลังมีการ
สอบทานการเบิกจ่ายตาม
ขั้นตอน

กองคลัง

1. ผู้เสียภาษีหลายราย
ขาดความรู้และความ
เข้าใจในกฎหมายฉบับใหม่
2. ผู้เสียภาษีหลายรายยัง
ขาดความรับผิดชอบใน
การชาระภาษี

1. จัดทาสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์เช่น ป้าย แผ่น
พับ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
2. จัดทาหนังสือแจ้งเตือนให้มา
ชาระภาษีตามกาหนด

1. มีการควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ระดับหนึ่ง
โดยฝ่ายพัฒนารายได้
ดาเนินการ ดังนี้
1.1 การจัดทา
แผนพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้

1. ผู้เสียภาษีหลายราย
ยังขาดความ
รับผิดชอบในการชาระ
ภาษี
2. ข้อมูลที่อยู่ผู้เสีย
ภาษีจานวนมากไม่เป็น
ปัจจุบนั
3. ด้วยสถานการณ์โค
วิด 19 แพร่ระบาด
เป็นจานวนมาก

1. สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับผู้เสียภาษีให้
เกิดจิตสานึกและเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะต้องจัดเก็บภาษีเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

แบบ ปค.5

กองคลัง เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565
ควำมเสี่ยง
3. ข้อมูลที่อยู่ผู้เสียภาษี
จานวนมาก ไม่เป็น
ปัจจุบนั
4. ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่
ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์
5. ด้วยสถานการณ์โรคโค
วิด19 แพร่ระบาดหนักใน
เขตตาบลสะเตงนอก ทา
ให้ผู้เสียภาษีไม่สะดวกมา
ชาระด้วยตนเองและหลาย
รายชาระผ่านระบบ QR
Payment ไม่ทันภายใน
กาหนด

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

3. ประสานงานกับงานทะเบียน 1.2 ให้มีการ
ราษฎร์ เพื่อขอข้อมูลที่อยู่
ประชาสัมพันธ์การ
ปัจจุบนั
จัดเก็บภาษีประจาปี
4. งานพัฒนารายได้เร่ง
ดาเนินการจัดทาข้อมูลแผนที่
ภาษีฯ ให้ครบถ้วน
5. - ได้จัดทาช่องทางการรับ
ชาระแบบ QR Payment
- รับชาระเงินทางไปรษณีย์แบบ
ธนาณัติ

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

2. เพิ่มช่องทางการจัดเก็บ
นอกสถานที่ในแต่ละ
หมู่บ้านในเขตตาบลสะเตง
นอก โดยขอความร่วมมือ
จากสมาชิกสภาเทศบาล
แต่ละเขตพื้นที่
3. เพิ่มช่องทางการรับ
ชาระเงินโดยการโอนผ่าน
บัญชีธนาคารของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

กองคลัง

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
8. กิจกรรมด้ำนพัสดุและ
ทรัพย์สิน
1. เพื่อให้เกิดการวางแผนใน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้
เป็นไปตามความเหมาะสม
คุ้มค่า โปร่งใส เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พร้อมทั้งตรวจสอบได้มาก
ที่สุดต่อทางราชการ มีระบบ
การควบคุมเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดและถูกต้อง

แบบ ปค.5

กองคลัง เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565
ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
2. ระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ทาให้ผู้ปฏิบัตงิ านมี
ความรู้ความเข้าใจที่ไม่
ชัดเจน
3. การให้ความร่วมมือ
ในการสารวจข้อมูลและ
การให้ข้อมูลด้านพัสดุ
และทรัพย์สนิ ของแต่ละ
กองมีความล่าช้า

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการพัสดุฯ
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ
กฎหมาย ในงานพัสดุ
3. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จาหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ของทางราชการ

1. การจัดซื้อจัดจ้างได้มี
การเพิ่มความละเอียด
รอบคอบของเอกสารทา
ให้เอกสารครบถ้วนได้ดี
ในระดับหนึ่ง แต่การ
ควบคุมยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากระเบียบที่
เกี่ยวข้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงอยู่เสมอ
2. มีการจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ

1. มีระเบียบกฎหมาย
ที่ออกมาบังคับใหม่ ทา
ให้ไม่เข้าใจในตัวบท
กฎหมายที่ชัดเจน
2. พัสดุบางอย่างที่ใช้
ไม่ได้มีการจาหน่าย

1. กาชับให้หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ
จัดทาแผนการเบิกจ่าย
แต่ละไตรมาสให้ตรงกับ
ความต้องการใช้งานมาก
ที่สุด

กองคลัง

2. ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดทา
ทะเบียนคุมพัสดุ
สิ้นเปลืองให้เป็นปัจจุบนั
และสามารถตรวจสอบ
ได้ทุกเวลา

ชื่อผู้รายงาน

(นางนริศรา สาและ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
วันที่...31...เดือน...มีนาคม...พ.ศ...2565.....

แบบ ปค.5
กองช่ำง เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2564
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยของรัฐหรือ
ดำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนขอรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

9. กิจกรรมประมำณรำคำ
งำนก่อสร้ำง

- ราคาพาณิชย์จังหวัดมี
รายการในบัญชีนอ้ ย
- ราคาน้ามันยังไม่คงที่
- ผู้ประกอบการไม่ให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่

10. กิจกรรมขออนุญำต
ก่อสร้ำงอำคำร

- ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารก่อสร้างก่อนที่จะมา
ขออนุญาต เมื่อมีปัญหา
เรื่องแนวเขตหรือโครงสร้าง
อาคารก็แก้ไขยาก
- มีการก่อสร้างอาคาร
แทนที่อาคารเดิม หลีกเลีย่ ง
ที่จะไม่ขออนุญาต

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่
- ผู้ประมาณการตรวจสอบ
ประมาณการ

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

- ติดตามราคาสินค้าอย่าง
สม่าเสมอ

- ราคาพาณิชย์จังหวัดมี
รายการในบัญชีนอ้ ย
- ราคาน้ามันยังไม่คงที่
- ผู้ประกอบการไม่ให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่

- ค้าหาราคาวัสดุทาง
อินเตอร์เน็ต
- ตรวจสอบราคาน้ามันเป็น
ปัจจุบัน

- สังเกตและตรวจสอบ
อาคารที่มีการก่อสร้างใหม่
ว่าได้มีการขออนุญาต
ก่อสร้างถูกต้องหรือไม่

- ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารก่อสร้างก่อนที่จะมา
ขออนุญาต เมื่อมีปัญหา
เรื่องแนวเขตหรือโครงสร้าง
อาคารก็แก้ไขยาก
- มีการก่อสร้างอาคาร
แทนที่อาคารเดิม หลีกเลีย่ ง
ที่จะไม่ขออนุญาต

- ออกตรวจสอบพื้นที่ เมื่อ
พบเห็นมีการก่อสร้างก็แจ้ง
ให้หยุดการก่อสร้างจนกว่า
จะมีการขอนุญาตให้
ถูกต้อง
- แต่งตั้งนายช่างเขต
เพิ่มเติม
- บังคับใช้กฎหมาย พรบ.
ควบคุมอาคารอย่างเข้มงวด

- แต่งตั้งนายช่างเขต

ชื่อผู้รายงาน.................................................................
(นายสสิกร ยีเส็น)
ผู้อานวยการกองช่าง
วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่ำยงำนที่รับผิดชอบ

กองช่ำง

แบบ ปค.5
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2564
ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนกาดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของรัฐ
วัตถุประสงค์
11. กิจกรรมกำรจัดเก็บขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ชุมชน/พื้นที่ตาบลสะเตงนอก
มีความสะอาดเรียบร้อยและไม่มีขยะมูล
ฝอยตกค้าง

ความเสีย่ ง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งที่ยังมีอยู่

1. ไม่สามารถเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย
ได้ตามเวลาที่
กาหนดเนื่องจาก
รถบรรทุกขยะมี
สภาพเก่าหรือการใช้
งานเป็นเวลานาน

1. พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535

การควบคุมที่มยี ู่ความ
เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ

1. รถเก็บขนมีสภาพเก่า
หรือการใช้งานเป็น
เวลานาน

2. พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

2. ประชาชนไม่คัด 3. พระราชบัญญัติส่งเสริม
แยกขยะก่อนทิ้ง ทา และรักษาคุณภาพ
ให้เกิดเชื้อโรคและ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
ส่งกลิ่นเหม็น
3. ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน
1. จัดหารถเก็บขยะมูล
ฝอยเพิ่ม

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
2. ประชาชนไม่คัดแยก
ให้ประชาชนมีการลด
ขยะก่อนทิ้ง ทาให้เกิดเชื้อ ปริมาณขยะและคัดแยก
โรคและส่งกลิ่นเหม็น
ขยะตามหลัก 3 Rs
3. ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

3. ให้ความรูค้ วามเข้าใจ
แก่ประชาชนในการคัด
แยกขยะมูลฝอย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ปค.5
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2564
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

12. กิจกรรมกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม มีการค้างชาระของ
ขยะมูลฝอย
ลูกหนีร้ วมถึงมีรายชื่อ
ที่ตกหล่นไม่เป็น
วัตถุประสงค์
ปัจจุบัน
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้
เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยทัว่ ไป
2.เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
มูลฝอยมีวิธีการและหลักเกณฑ์มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วน

การควบคุมภายใน

การประเมินผล

ความเสี่ยง

การปรับปรุง

กาหนดเสร็จ/

ที่มีอยู่

การควบคุม

ที่ยังมีอยู่

การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. อาศัย พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. พ.ร.บ. รักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
3. เทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรื่องการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2555

การควบคุมที่มีอยูย่ ังไม่
1. มีลูกหนี้ค้างชาระ
เพียงพอเนื่องจากยังมีผู้ที่
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมขยะ อยู่
มูลฝอย

1. มีการปรับปรุงข้อมูล
รายชื่อบ้านเลขที่ ที่ซ้ากัน
เพื่อให้ได้ข้อมูลทีเ่ ป็น
ปัจจุบัน
2. ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ชาระค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย
3. จัดทาหนังสือแจ้ง
ลูกหนี้ให้มาชาระ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ปค.5
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2564
ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนกาดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของรัฐ
วัตถุประสงค์
13. กิจกรรมโครงกำร
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สตั ว์เลีย้ ง ได้แก่สุนัขและแมว
ได้รับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าน

ความเสีย่ ง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

1. จากการสารวจ 1. พระราชบัญญัติโรคพิษ
การขึ้นทะเบียนสุนัข สุนขั บ้า พ.ศ. 2535
และแมวยังไม่
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 2. พระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
2. มีปัญหาสุนัขจร
จัดไม่มีเจ้าของเป็น
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ จานวนมากจึงไม่
เรื่องพิษสุนัขบ้าและให้ความสาคัญในการ สามารถดาเนินการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสาคัญ ฉีดวัคซีนได้
ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ตดิ ต่อจาก
สัตว์มาสู่คนโดยการนาสุนัขไปรับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้าในพื้นที่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยูม่ ีความ
เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ

1. จากการสารวจการขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมวยัง
ไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่

1. สารวจการขึ้นทะเบียน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สุนัขและแมวยังไม่
ครอบคลุมทั้งพื้นที่มากขึ้น

2. มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มี
เจ้าของเป็นจานวนมากจึง
ไม่สามารถดาเนินการฉีด
วัคซีนได้

2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุ
ของการแพร่ระบาดของ
โรคและทาความเข้าใจถึง
การป้องกันและการ
ควบคุม

แบบ ปค.5
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2564
ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนกาดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของรัฐ
วัตถุประสงค์
14. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขเหตุ
รำคำญและมลภำวะ
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและแก้ไขเหตุราคาญและ
มลภาวะเป็นด้วยความเรียบร้อยและ
รวดเร็ว

ความเสีย่ ง

1. การดาเนินการ
ติดตามเรื่องล่าช้า
เนื่องจากข้อจากัด
ด้านเวลา
2. การติดต่อ
ประสานงานช้า

การควบคุมภายในที่มีอยู่

1. พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งที่ยังมีอยู่

การควบคุมที่มีอยูม่ ีความ
เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ

การติดตามผลยังล่าช้าอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน
1. ติดตามผลการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
กาหนดระยะเวลา
2. เร่งรัดประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ปค.5
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2564
ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนกาดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของรัฐ
วัตถุประสงค์
15. กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิด19
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคโควิด19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ความเสีย่ ง

1. โรคอุบตั ิใหม่
2. ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจที่
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
โควิด-19
3. ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรค

การควบคุมภายในที่มีอยู่

1. มีการปฏิบัตติ าม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งที่ยังมีอยู่

1. รายงานผลการ
ดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
และผูบ้ ริหารทราบผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ

1. ปฏิบัตติ ามระเบียบ
หนังสือสั่งการ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตามศูนย์
บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด19

2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบและ
ตระหนักถึงอันตรายของโรค
โควิด-19
2. เครือข่ายมีการ
ประสานงานในการ
3. ประสานงานและสร้าง
ดาเนินการควบคุมโรคตาม
เครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้ ภารกิจหน้าที่
เกิดแนวทางการทางานที่
ชัดเจนในการควบคุมป้องกัน
โรคโควิด-19

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน
1. จัดทีมในการออก
ปฏิบัติงานให้พร้อม
2. เตรียมความพร้อมด้าน
วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด-19
ให้พร้อมปฏิบัติงาน

4. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์
พื้นฐานไว้กรณีเกิดโรคอุบัติ
ใหม่
ลงชื่อ

ผู้รายงาน
(นายอุสมาน แวหะยี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แบบ ปค.5
กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2564
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนรัฐ/
วัตถุประสงค์
16. กิจกรรมปฏิบัติงำนด้ำนจัดทำ
บัญชี กำรเงิน และพัสดุ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุคลากรปฏิบตั ิงาน
ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ
2. เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1.กองการศึกษา 1.ส่งบุคลากรไป
ประเมินผลใน
ฝึกอบรมข้อระเบียบ
เบื้องต้น ความ
และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
เสี่ยง การ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน และพัสดุ
เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจาก ขาด
บุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถ
โดยตรง มา
ดาเนินการมา
รับผิดชอบ ด้าน
การเงิน และ
พัสดุ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาลฯ
ที่มีรวม จานวน
6 แห่ง

กำรประเมิน
ผลกำรควบคุม

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของทะเบี ย นคุ มพั สดุ แ ละ
ครุภัณฑ์
2. ตรวจสอบความถู ก
ต้ อ งข อ งท ะ เบี ย น คุ ม
งบประมาณ

1.บุคลากร ไม่มี
ทักษะและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน ทา
ให้เกิดข้อผิดพลาด
ได้

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

1. ฝึกบุคลากรฝึก
ปฏิบัติโดยหาระเบียบ
ข้อบังคับ มาฝึกปฏิบัติ
2. จัดทาทะเบียนคุม
พัสดุ และครุภณ
ั ฑ์
3. จัดทาทะเบียนคุม
งบประมาณรายรับ
รายจ่าย
4. ส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา/ครูผู้ดูแลเด็ก

แบบ ปค.5
กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2564
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

17. กิจกรรมกำรจัด ทำฎีกำ/ การดาเนินการ เจ้าหน้าที่จัดทาฎีกาใน
จัดซื้อจัดจ้ำง เจ้าหน้าที่มีรหั ส จัดทาเอกสาร ระบบ e-laas ได้
กั บ เจ้ า ห น้ าที่ จั ด ท าฎี กาใน อาจผิดพลาดได้ เรียนรู้จากกองคลัง
ระบบ e-laas ไม่ได้จั ดท าฎีก า
ลงระบบเอง เนื่ องจากงานใน
ห น้ า ที่ แ ล ะ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ดาเนินการเองได้
18. กิจกรรมด้ำนบุคลำกร กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กบาง
ศูนย์มีไม่เพียงพอกับจานวนเด็ก
เมื่อคานวณตามช่วงอายุของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และต้อง
ส่งเสริมผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้
ความเข้าใจเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและงานด้านเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาลฯ
ครูผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่
ที่จะต้องจัดแผนการ
เรียนการสอน/SAR/
แผนงบประมาณ
ต่างๆ/เอกสารต่าง/
สื่อการเรียนการสอน
เป็นต้น ก็เป็นงาน
เอกสารที่มีจานวน
มาก ในเรื่องการเงิน
บัญชี และพัสดุอาจ
เกิดข้อผิดพลาดได้/
พร้อมทั้งดูแลเด็ก

1.รับบุคลากรด้าน
การศึกษาเพิ่ม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กำรประเมิน
ผลกำรควบคุม

1.ปฏิบตั ิงานตาม
นโยบาย
2.ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายทีก่ าหนด

2. ตรวจสอบความถูก
ต้องของทะเบียนคุม
งบประมาณ
1.ปฏิบตั ิงานตาม
นโยบาย
2.ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายทีก่ าหนด
3. ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

การดาเนินการจัดทา 1.ปฏิบตั ิงานตาม
เอกสารอาจผิดพลาดได้ นโยบาย

2.ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายทีก่ าหนด

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา

2. ตรวจสอบความถูก
ต้องของทะเบียนคุม
งบประมาณ
3.จัดส่งเจ้าหน้าที่ทดี่ ูแล
เข้าฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
1.รับบุคลากรด้าน
โรงเรียนอนุบาลฯ ครู
การศึกษาเพิ่ม เพื่อให้การ
ผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่ที่จะต้อง ปฏิบัติงานดาเนินงาน
จัดแผนการเรียนการสอน/ เป็นไปอย่างมี
SAR/แผนงบประมาณ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่างๆ/เอกสารต่าง/สื่อการ
เรียนการสอน เป็นต้น ก็
เป็นงานเอกสารทีม่ ีจานวน
มาก ในเรื่องการเงิน บัญชี
และพัสดุอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้/พร้อมทั้ง
ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

แบบ ปค.5
กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2564
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมิน
ผลกำรควบคุม

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

19. กิจกรรมด้ำนกำรจัดทำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ เกิด
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เนื่องจากขาดการ
ดาเนินงานที่ต่อเนื่องบุคลากร
บางส่วนยังไม่เข้ารับการ
ฝึกอบรม เรื่องการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา

การจัดทา
แผนการศึกษา
ของกอง/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียน
อนุบาลฯ ที่มี
รวมจานวน 6
แห่งต้องมี
เจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้อาจเกิด
ผิดพลาดได้

1.ปฏิบัติงานตาม
นโยบาย
2.ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกฎหมายที่
กาหนด
3. ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา

1.การจัดทาแผนการ
ศึกษาของกอง/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาลฯ ที่มี
รวมจานวน 6 แห่ง
ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้

การจัดทาแผนการ
ศึกษาของกอง/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาลฯ ที่มี
รวมจานวน 6 แห่ง
ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ อาจเกิด
ผิดพลาดได้

1.ปฏิบัติงานตาม
นโยบาย
2.ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกฎหมายที่
กาหนด
3.ส่งบุคลากรเข้าร่วม
ฝึกอบรม
4. ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา

เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา/ครูผู้ดูแลเด็ก

แบบ ปค.5
กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2564
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนรัฐ/
วัตถุประสงค์
20. กิจกรรมด้ำนกำรซ่อมแซม
อำคำร และวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ที่ 6
และ 4 ไม่สามารถซ่อมแซม อาคาร
และวัสดุ ครุภัณฑ์ เนื่องจาก
ครุภณ
ั ฑ์ไม่มีหมายเลขอาจทาให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมิน
ผลกำรควบคุม

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

อาจทาให้เกิด
ความเสียหายต่อ
ต่อทรัพย์สินของ
อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา หมู่ที่ 6 , 4
และ อาจทาให้
เกิดอันตรายต่อผู้
มาใช้บริการ

1.ปฏิบตั ิงานตาม
นโยบาย
2.ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายที่กาหนด
3.ดูแลความเรียบร้อย
เบื้องต้น

1.การตรวจสอบความ
เรียบร้อยตลอด และดูแล
ในเบื้องต้น

อาจทาให้เกิดความ
เสียหายต่อต่อทรัพย์สิน
ของอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ที่
6 และ 4

1.ปฏิบตั ิงานตาม
นโยบาย
2.ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายที่กาหนด
3.นาเสนอครุภัณฑ์ให้งาน
พัสดุ
4. ดูแลความเรียบร้อย
เบื้องต้น
5.ช่วยบารุงตามระเบียบ

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
ด้านกีฬาและนันทนาการ

(นายมุกตาร์ มายิ)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองการศึกษา
วันที่ 31 มีนาคม 2565

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนดำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
21. งำนสวัสดิกำรสังคมและ
สังคมสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพ
สำหรับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การดาเนินการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพสาหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แบบ ปค.๕

กองสวัสดิกำรสังคม เทศบำลเมืองสะเตงนอก
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2564
ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

1. ข้อมูลผู้มสี ิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ และคนพิการใน
ระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
อปท. ไม่ตรงกับข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง

1. ปฏิบัตติ ามระเบียบหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
เข้าใจและปฏิบัตติ าม
หนังสือสั่งการและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

2. กากับ ดูแล และพยายาม
ชี้แจง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
รายละเอียดหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ รวมถึง
ดาเนินการประชาสัมพันธ์โดย
ประสานงานผู้นาชุมชนแต่ละ
หมู่บ้านทราบ
3. การแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านหอ
กระจายข่าว/เสียงตามสาย เพื่อ
นัดหมายให้ผู้มสี ิทธิรับเบีย้ มา
แสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพใน
ปีงบประมาณถัดไป

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. การบันทึก ปรับปรุงและ
ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
ในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
2. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบได้ ให้เป็นปัจจุบัน
ชี้แจงรายละเอียด
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้
2. ผู้มสี ิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพมา
ยังชีพรวมถึงดาเนินการ
แสดงตนไม่ตรงตาม
ประชาสัมพันธ์โดย
กาหนดเวลาทาให้การจ่ายเบี้ย
ประสานงานผู้นาชุมชนแต่ อาจเกิดการล่าช้า
ละหมู่บา้ นทราบ

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

1.ปรับปรุงข้อมูลผู้มี งานสังคม
สิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ
สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ และคน
พิการในระบบ
สารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพของ อปท.
ให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน
2.ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ออก
ให้บริการตาม
หมู่บ้านเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วของผู้
มีสิทธิและเจ้าหน้าที่
ได้ทาการจ่ายเบีย้ ยัง
ชีพได้ทันตาม
กาหนดฯ

ชื่อผู้รายงาน
(นายภูวนาถ พรหมยอด)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ 31 มีนาคม 2565

กำหนด
เสร็จ/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

