
แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อส่วนงานย่อย/กิจกรรม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนด
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. กิจกรรมด้านการจัดท า
ประชาคม 
 

- มีการติดป้ายประกาศแจ้งให้
ประชาชนทราบไม่เป็นที่สนใจ จึง
ท าให้ประชาชนไม่เข้าไปอ่าน
ประกาศท่ีติดไว้ 

- ต้องมีการจัดท าประชาสัมพันธ์
ก่อนวันท าประชาคมประมาณ 
15 วัน 
- ต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปแจก
ประกาศ หรือใบปลิว ตามบ้าน
และชี้แจงให้เห็นความส าคัญของ
การท าประชาคม 
- ต้องมีการจัดท าประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซด์ก่อนวันที่
ประชาคมประมาณ 15 วัน 

2. กิจกรรมด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความ
ช านาญในงานด้านที่ท าอยู่ 

- ส่งเจ้าหน้าอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3. กิจกรรมด้านงานธุรการ 
 

-  สถานที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอ
และไม่มีระบบความปลอดภัย 
-  ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท าลายเอกสารตามระเบียบงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 

-  ให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-  จัดหาสถานที่เก็บเอกสารและ
ต้องมีระบบความปลอดภัย 
-  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท าลายเอกสารที่หมดความจ าเป็น 

4. กิจกรรมฝ่ายนโยบายและแผน 
 

-  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่
เป็นตามแผนการด าเนินงานและ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณตลอดปี 

-  ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
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กองคลัง 
1. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
 

- เจ้าหน้าที่ยังขาดการเร่งรัดภาษี 
-  ประชาชนยังขาดจิตส านึกต่อ
หน้าที่ของตนเอง 
- ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลได้ครบถ้วน 100% ใน
แต่ละปี 

- สร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนให้เกิดจิตส านึกและ
เข้าใจบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- มีการให้บริการในการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ 
- มีหนังสือแจ้งติดตามทวงถามให้
มาช าระ 
- ปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่มี
ความรับผิดชอบและอุทิศตนเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการมากข้ึน 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. กิจกรรมการออกใบอนุญาต
ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมโครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

- บุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานหลาย
ด้านท าให้ปฏิบัติงานในเชิงรุกไม่
ครอบคลุม 
- ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ไม่เพียง 
 
 
 
 
- บุคลากรไม่เพียงพอ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
- ขาดบุคลากรเฉพาะทาง  
- สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของได้รับวัคซีนไม่
ครอบคลุม 

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น 
- รับพนักงานเพ่ิมเพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านต่อใบอนุญาตและส ารวจ
กิจการต่างๆตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ.
2562 
 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น 
 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- รับโอนบุคลากรเพื่อด าเนินการ
ด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
- ด าเนินการเชิงรุก 
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กองช่าง 
1. กิจกรรมประมาณราคางาน
ก่อสร้าง 
 
 
 
 
2. กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 
 

 
- ราคาพาณิชย์จังหวัดมีรายการ
ในบัญชีน้อย 
- ราคาน้ ามันยังไม่คงที่ 
- ผู้ประกอบการไม่ให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ 
 
- ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ก่อสร้างก่อนที่จะมาขออนุญาต 
เมื่อมีปัญหาเรื่องแนวเขตหรือ
โครงสร้างอาคารก็แก้ไขยาก 
-มีการก่อสร้างอาคารเดิม 
หลีกเลี่ยงที่จะไม่ขออนุญาต 

 
- ค้นหาร้านวัสดุทางอินเตอร์เน็ต 
- ตรวจสอบราคาน้ ามันเป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
- ออกตรวจสอบพ้ืนที่ เมื่อพบเห็น
มีการก่อสร้างก็แจ้งให้หยุดการ
ก่อสร้างจนกว่าจะมีการขอ
อนุญาตให้ถูกต้อง 
- แต่งตั้งนายช่างเขตเพ่ิมเติม 
- บังคับใช้กฎหมาย พรบ. ควบคุม
อาคารอย่างเข้มงวด 
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กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
1. กิจกรรมปฏิบัติงานด้านจัดท า
บัญชี การเงิน และพัสดุ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการจัดท าฎีกา/จัดซื้อ 
จัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมด้านบุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมด้านการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

 
 
- บุคลากรไม่มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 
 
 
 
 
 
- การด าเนินการจัดท าเอกสาร
อาจผิดพลาดได้ 
 
 
 
 
 
 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาลฯ ครูผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่ที่
จะต้องจัดแผนการเรียนการสอน/
SAR/แผนงบประมาณต่างๆ/
เอกสารต่างๆ/สื่อการเรียนการ
สอน เป็นต้น ก็เป็นงานเอกสารที่
มีจ านวนมาก ในเรื่องการเงิน 
บัญชี และพัสดุอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้/พร้อมทั้งดูแลเด็ก 
 
- การจัดท าแผนการศึกษาของ
กอง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาลฯ ที่มีรวมจ านวน 6 แห่ง
ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ อาจ
เกิดผิดพลาดได้ 

 
 
- ฝึกบุคลากรฝึกปฏิบัติโดยหา
ระเบียบข้อบังคับ มาฝึกปฏิบัติ 
- จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ และ
ครุภัณฑ์ 
- จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ
รายรับรายจ่าย 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 
- ปฏิบัติงานตามนโยบาย 
- ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย
ที่ก าหนด 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
ทะเบียนคุมงบประมาณ 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเข้า
ฝึกอบรม 
 
- รับบุคลากรด้านการศึกษาเพ่ิม 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติงานตามนโยบาย 
- ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย
ที่ก าหนด 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 
- ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษา 



 


