แบบ ปค. 4
ชื่อหน่วยงานประเมิน กองศึกษา เทศบาลตาบลบ้านแหวน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ด้านบริหารจัดการกองการศึกษา
1. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 เอกสารมีจานวนมากไม่มกี ารทาลายเอกสารเก่า
1.2 สถานที่คับแคบ ไม่สามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นสัดส่วน
1.3 เอกสารไม่ได้จดั แยกให้เป็นหมวดหมู่

2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 เจ้าหน้าที่ธุรการขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
2.2 เจ้าหน้าที่ไม่จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
3.2 จัดทาทะเบียนคุมเอกสาร

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 การประสานงานภายในองค์กร ให้ศึกษาการจัดเก็บเอกสาร
จากธุรการกองอื่น

5. การติดตามประเมินผล
5.1 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นหมวดหมู่
5.2 สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ผลการประเมิน
จากการติ ด ตามผลตามแบบรายงานการปฏิ บั ติ ต าม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่ากิจกรรมการ
จัดเก็บเอกสารของกองการศึกษามีการควบคุมในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่ประสบผลสาเร็จ
อย่ า งไรก็ ต ามยั งคงมี จุ ด อ่ อ น พบความเสี่ ย งเนื่ อ งจาก
เจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษาขาดทักษะและความเข้าใจใน
การจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่

แบบ ปค. 4
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
2. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ผลการประเมิน

จากการติ ด ตามผลตามแบบรายงานการปฏิ บั ติ ต าม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่ากิจกรรมการ
1.1 เครื่องเล่นสนามชารุด อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งไม่มีรั้วกั้นป้องกันเด็กไม่ให้ออกไป รักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ประสบผลสาเร็จ
นอกถนนสาธารณะ
อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเนื่องจากการ
1.3 ผู้ปกครองให้บุคคลอื่นมารับเด็กนักเรียนแทนตน
ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถ
2. การประเมินความเสี่ยง
ดาเนินงานได้ทันท่วงที ไม่มีการจัดทาทะเบียนคุมการรับเด็ก
2.1 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการของบประมาณ เพื่อซ่อมแซม นักเรียนกลับบ้านและไม่มีบัตรแสดงตนของผู้ปกครอง กรณีให้
หรือปรับปรุงอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้อื่นมารับแทน
2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนทาให้ไม่สามารถ
ปรับปรุงได้เต็มที่
2.3 ไม่มีทะเบียนคุมการรับเด็กนักเรียนกลับ
2.4 ไม่มีบตั รแสดงตนผู้ปกครอง กรณีให้ผู้อื่นมารับเด็กนักเรียน

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 จัดทาหนังสือของบประมาณในการปรับปรุง/จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
3.2 ของบประมาณในการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.3 จัดทาทะเบียนคุมการรับเด็กนักเรียนกลับบ้าน
3.4 จัดทาบัตรแสดงตนให้แก่ผู้ปกครอง สาหรับใช้รับเด็กนักเรียน
กลับบ้าน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 การติดต่อประสานงานระหว่างภายในและภายนอก
4.2 ส่งหนังสือประสานงานขอรับงบประมาณจากเทศบาลในการ
บารุงรักษาและซ่อมแซม
4.3 ชี้แจงในที่ประชุมผู้ปกครอง
4.4 ประสานงานกับกองคลังเพื่อให้การมีการสอบราคาจัดจ้างได้
ทันตามกาหนดระยะเวลาของการประมาณการราคากลาง
4.5 การรายงานผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หา อุ ป สรรค ในการ
ดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

5. การติดตามประเมินผล
5.1 ติดตามจากแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง
5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกเดือน

แบบ ปค. 4
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ผลการประเมิน

จากการติ ด ตามผลตามแบบรายงานการปฏิ บั ติ ต าม
1.1 การดาเนินงานของศูนย์ฯ การประเมินผลที่ไม่ครอบคลุมทุก แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่ากิจกรรมการ
ด้าน และไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ พั ฒ นาศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ก ารควบคุ ม เพี ย งพอ ประสบ
ความสาเร็จในระดับหนึ่ง
ปกครองท้องถิ่น
อย่ างไรก็ ต ามยังคงมี จุด อ่ อน พบความเสี่ ยง เนื่ อ งจาก
1.2 อาหารสาหรับเด็กยังไม่ถกู ต้องตามหลักโภชนาการ
อาหารกลางวั น ของเด็ ก นั ก เรี ย นในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ไม่
2. การประเมินความเสี่ยง
ถูกต้องตามหลักโภชนาการการประเมินผลการดาเนินงานของ
2.1 เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามข่าวสาร เกณฑ์การประเมินต่างๆ
ศูนย์พั ฒ นาเด็กเล็กยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐานครอบคลุม ใน
2.2 สถานที่ และสภาพแวดล้อมของศูน ย์พั ฒ นาเด็ กเล็กขาดการ ทุกๆด้าน และสถานที่และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก
ปรับปรุงให้เหมาะสม
เล็กขาดการปรับปรุงให้เหมาะสม
2.3 ขาดการติดตามและควบคุมการประกอบอาหารกลางวันของผู้
รับจ้าง

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 จัดทาบันทึกการตกลงในการจ้างเหมาประกอบอาหารในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ถูกต้องตามตามหลักโภชนาการ
3.2 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
3.3 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
3.4 ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม และมีความปลอดภัย

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 ทาหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4.2 จัดทาบันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประกอบอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
4.3 การรายงานผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หา อุ ป สรรค ในการ
ดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

5. การติดตามประเมินผล
5.1 ติดตามจากแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง
5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกเดือน

แบบ ปค. 4
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
4. กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ผลการประเมิน

จากการติ ด ตามผลตามแบบรายงานการปฏิ บั ติ ต าม
1.1 มีการจัดทาคู่มือในการแข่งขันกีฬาแจกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่ากิจกรรมด้าน
กีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่
แต่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎ กติกา
1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการแข่งขันกีฬาต้องรับผิดชอบงาน ยังไม่ประสบความสาเร็จ
อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง เนื่องจากขาด
หลายกิจกรรม ทาให้เกิดความผิดพลาดได้
บุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้านกี ฬาและนันทนาการ
2. การประเมินความเสี่ยง
โดยตรง
2.1 บุคลากรไม่เพียงพอ
2.2 ขาดเจ้าหน้าที่นันทนาการ
2.3 เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านกฎ กติกาการแข่งขันกีฬาอย่างแท้จริง

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 รับเจ้าหน้าที่นันทนาการเพิ่ม
3.2 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
3.3 รวบรวมระเบียบกฎ กติกา การแข่งขันกีฬาสากลไว้ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการแข่งขันกีฬา

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1ทาหนั งสือประสานไปยังกองการเจ้าหน้ าที่เพื่ อขออัตรากาลั ง
เพิ่มเติม
4.2 การรายงานผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หา อุ ป สรรค ในการ
ดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

5. การติดตามประเมินผล
5.1 ติดตามจากผลสาเร็จของการปฏิบัติงานกีฬาและนันทนาการ
5.2 ติดตามจากการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

แบบ ปค. 4
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
5. กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ผลการประเมิน

จากการติ ด ตามผลตามแบบรายงานการปฏิ บั ติ ต าม
1.1 มีการจัดทาคู่มือในปฏิทินการดาเนินงานวันสาคัญต่างๆ ทาง แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่ากิจกรรมด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม มีการควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่
ประเพณีวัฒนธรรมตลอดทั้งปี
1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบงานหลายกิจกรรม ทา ยังไม่ประสบความสาเร็จ
อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง เนื่องจากขาด
ให้เกิดความผิดพลาดได้
บุคลากรในการเตรียมงานด้านสถานที่และรายละเอียดการจัด
2. การประเมินความเสี่ยง
งานด้านศาสนาและวัฒนธรรมโดยตรง ต้องขอความร่วมมือ
2.1 บุคลากรไม่เพียงพอ (สาหรับจัดสถานที่)
จากสานักงานปลัด เพื่อนาบุคลากรซึ่งมีจานวนมากมาช่วยใน
2.2 ขาดบุคลากรในการเตรียมความพร้อม เพื่อการจัดงานแต่ละครั้ง การจัดเตรียมสถานที่ในแต่ละครั้ง
2.3 เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 รับบุคลากรเพิ่ม(สาหรับจัดสถานที่)
3.2 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
3.3 รวบรวมเอกสารการจัดงานครั้งก่อนไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดงานครั้งต่อไป

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1ทาหนั งสือประสานไปยังกองการเจ้าหน้ าที่เพื่ อขออัตรากาลั ง
เพิ่มเติม
4.2 การรายงานผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หา อุ ป สรรค ในการ
ดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

5. การติดตามประเมินผล
5.1 ติดตามจากผลสาเร็จของการปฏิบัติงานด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม
5.2 ติดตามจากการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

แบบ ปค. 4
สรุปผลการประเมิน
กองการศึกษามีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการ
ควบคุมเป็น ไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในบางกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่
เพียงพอ ดังนี้
1. กิจ กรรมการจั ด เก็บเอกสารเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิ บัติงาน และการจัดเก็บ
เอกสารไม่เป็นหมวดหมู่
2. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาด
ความเข้าใจในเรื่องของงบประมาณ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ไม่จัดทา
ทะเบียนคุมการรับเด็กนักเรียน
3. กิจกรรมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจาก สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนทา
ให้การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสถานที่ไม่รวดเร็ว และขาดการติ ดตามควบคุมการประกอบอาหารของเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. กิจ กรรมการปฏิ บัติ งานเกี่ยวกั บกีฬ าและนัน ทนาการเนื่องจาก ขาดบุ คลากรที่มีค วามรู้ด้าน
นันทนาการ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
5. กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจาก ขาดบุคลากรที่ใช้ในการจัดเตรียมสถานที่สาหรับ
เตรียมงานในแต่ละครั้ง

ลงชื่อ
(นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

