รายงานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

เทศบาลตําบลบานแหวน
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค.1

แบบ ปค.1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(เทศบาลตําบลบานแหวน)
เรียน นายอําเภอหางดง
เทศบาลตํ าบลบานแหวน ไดประเมิ นผลการควบคุ มภายในของหนวยงานสํ าหรั บปสิ้ นสุ ดวั นที่ 1
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส
รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จากผลการประเมินดั งกลาว เทศบาลตําบลบานแหวน เห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติ ตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลั กเกณฑกระทรวงการคลั ง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบั ติ
การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปงบประมาณหรือปปฏิทินถัดไป สรุป
ไดดังนี้
1. ความเสี่ยงที่มีอยูตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1 กิจกรรมงานสารบรรณ ระบบการคนหาหนังสือราชการจากหนวยงานอื่นยังลาชา หากมีขอราชการดวนจะ
ทําใหปฏิบัติงานไมทันตอกําหนดเวลา
1.2 กิจกรรมงานกิจการสภา เนื่องจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบกิจการสภายังไมมีความชํานาญในเรื่องของ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุมสภาและการนําเอกสารเขาที่ประชุมสภาฯ การจัดสงเอกสารใหงานกิจการสภาลาชาทําใหเอกสาร
ไมครบ ทําใหการขออนุมัติจากสภาฯ ลาชา
1.3 กิจกรรมงานการเจาหนาที่ การบรรจุแตงตั้งไมเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางยังไมเหมาะสมและขาดความตอเนื่อง ขาดกระบวนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการโยกยาย
สับเปลี่ยนเจาหนาที่ภายในบอย ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
1.4 กิจกรรมงานวิเคราะหนโยบายและแผน เนื่องจากประชาชนไมเห็นความสําคัญของการประชาคม ขาดการ
ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการประชาคมวาประชาชนไดประโยชนอะไรบาง ประชาชนมีทัศนคติตอการประชาคมคิดวาเปนหนาที่ของผูนํา
ทองถิ่นและสมาชิกสภาฯ ตองเปนผูดําเนินการ
1.5 กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ระบบขอมูลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเชื้อ และผูดอยโอกาส ที่มีอยูไมตรงกับ
ขอมูลในสารสนเทศของกรมสงเสริมฯ เนื่องจากผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยติดเชื้อ บางคนไมไดอาศัยอยูจริงในพื้นที่ ทําใหการประสาน
ขอมูลกรณีเสียชีวิต การยายที่อยู หรือกรณีบัตรประจําตัวหมดอายุทําใหขอมูลการเบิกจายเบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยง
1.6 กิจกรรมงานนิติการ ระเบียบ กฎหมายไมเปนปจจุบัน ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกิดความลาชา
1.7 กิจกรรมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไมสามารถพยากรณลวงหนาได
ประกอบกับขาดแคลนกําลังเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมเพียงพอ
1.8 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บ
เอกสารไมเพียงพอตอปริมาณของแฟมฎีกาเบิกจายเงินประจําปแตละปงบประมาณมีจํานวนมาก

1.9 กิจกรรมงานแผนที่ภาษี มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง
แตยังคงมีจุดออน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไมทั่วถึงครบถวน เนื่องจากเทศบาลอยูระหวางขั้นตอนการจัดทําแผนที่
ภาษี จึงจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงตอไป
1.10 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีการควบคุมและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับ
หนึ่ง แตยังคงมีจุดออน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางสวนมาชําระ
ภาษีลาชา ไมตรงตามวันเวลาที่กําหนด จึงจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงตอไป
1.11 กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน มีการเรงรัดการ
จัดซื้อจัดจางและปริมาณงานมาก ทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจางไมครบถวน และมีระเบียบ
กฎหมายที่ออกมาใชบังคับใหม
1.12 กิจกรรมงานออกแบบและประมาณราคาสิ่งกอสราง เนื่องจากเจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในเรื่องของ
เทคนิคทางดานวิศวกรรมชั้นสูงในโครงการ และการขาดแคลนบุคลากรหลายตําแหนง เจาหนาที่มีการโอน (ยาย) สงผลกระทบตองาน จึง
กอใหเกิดความผิดพลาด
1.13 กิจกรรมงานควบคุมการกอสราง บุคลากรมีไมเพียงพอกับปริมาณงาน
1.14 กิจกรรมงานไฟฟาสาธารณะ เนื่องจากผูปฏิบัติงานขาดความรูเรื่องไฟฟาที่ถูกตองตามหลักการไฟฟาสวน
ภูมิภาค และบุคลากรที่รับผิดชอบงานไฟฟามีไมเพียงพอตอปริมาณงาน
1.15 กิจกรรมดานงานสงเสริมการศึกษาระดับกอนประถม พบวา บุคลากรบางสวนยังขาดประสบการณดาน
ปฐมวัย, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมเพียงพอตามวัตถุประสงค และยังคงตอง
ติดตามประเมินผลตอไป
1.16 กิจกรรมงานกิจการเด็กและเยาวชน พบวา งบประมาณที่พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนไมเพียงพอ ขาด
หนวยงานสนับสนุน/ขาดการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.17 กิ จกรรมงานกี ฬาและนั นทนาการ บุ คลากรที่ เปนพนั กงานจางยั งขาดประสบการณดานกิ จกรรม
นันทนาการและกีฬาโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบวา ปริมาณงานมากกวาปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทําให
งานลาชา และขาดความละเอียดรอบคอบ
1.18 กิจกรรมดานการสงเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม งานลาชา ไมตรงกับวัตถุประสงค เนื่องจาก
ขาดแคลนบุคลากร และบุคคลที่มีอยูไดรับมอบหมายงานดานอื่น นอกเหนือจากงานในหนาที่ ทําใหปริมาณงานมาก
1.19 กิจกรรมงานการเงิน การเบิกจายงบประมาณดานเงินอุดหนุน/งานพัสดุ เบิกจายตามงบประมาณ
บุคลากรยังขาดความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานการเงินแลดานการพัสดุ
1.20 กิจกรรมดานงานธุรการ มีการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
1.21 กิจกรรมงานการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ประชาชนยังไมตระหนักในการรวมรับผิดชอบในการ
ดูแลสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ยังถือวาเปนหนาที่หนวยงานราชการ
1.22 กิจกรรมงานการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ยังมีการตกคางของขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยเฉพาะถนนสาย
หลัก
1.23 กิจกรรมดานงานธุรการ พบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังตองไดรับการฝกอบรมและฝกฝนดานงานธุรการ
ของหนวยงานตรวจสอบ โดยเห็นไดจากการจัดทําหนังสือราชการ ยังมีความผิดพลาดดานเนื้อความในหนังสือราชการที่ไมตรงจุดประสงค
ของหนังสือราชการที่จะสง
1.24 กิจกรรมดานงานบริหารการตรวจสอบ พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในมีเพียงคน
เดียว ตองทําการตรวจสอบ 1 สํานัก 4 กอง และ 4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ มีการปรับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา รวมถึงงานสอบทานผลการวางระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลยังตรวจพบความเสี่ยงจากการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงานยอย เนื่องจาก (สํานัก/กอง) มีการเบิกจายงบประมาณในหนวยงาน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
คณะทํ างานและติดตามประเมิ นผลระบบการควบคุ มภายในระดั บองคกรตามคํ าสั่งเทศบาลตํ าบล
บานแหวน รวมกันวางแผนและปรับปรุง พรอมทั้งติดตามระบบการควบคุมภายในขององคกรใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามความเสี่ยงของกิจกรรมทั้ง 24 กิจกรรม
ลายมือชื่อ
(นายชุมพร จาปญญะ)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลบานแหวน
แบบ ปค.4

แบบ ปค.4
ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
องคประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
เทศบาลตําบลบานแหวน ไดพิจารณาแตละปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมการควบคุมพิจารณาวา องคกรมีสภาพแวดลอมการ
ควบคุมที่ดี มีการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
- มี ทั ศนคติ ที่ ดี และสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ หนาที่ ภายใน
องคกร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจาก
การตรวจสอบภายใจและการตรวจสอบภายนอก
- มีทัศนคติที่มีความเหมาะสมตอการรายงานทางการเงิน
งบประมาณและการดําเนินงาน

ผลการประเมิน/ขอสรุป

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ
ภายในเทศบาลตําบลบานแหวน เพื่อใหองคกรขับเคลื่อนการ
ดํ าเนิ นงานไปในทิ ศทางที่ อยู ในระเบี ยบ ตามหลั กเกณฑที่
บังคับใหปฏิบัติตาม และรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบ
และการประเมิ นผล ทั้ งจากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก โดยใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ภายในและหนวยตรวจสอบภายนอก โดยสนับสนุนหนวยรับ
ตรวจ (สํานัก/กอง) ปฏิบัติตามหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ขอ 21 และผูบริหาร

1.2 ความซื่อสัตยและจริยธรรม
- มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปนลายลักษณ
อักษร และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปนครั้งคราว
- พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไมยอมรับ และบทลงโทษตามขอกําหนดจริยธรรมและแนวทางการ
ปฏิบัติ
- ฝายบริหารสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนน
ความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม

1.2 ความซื่อสัตยและจริยธรรม
เทศบาลตําบลบานแหวน มีขอกําหนดดานจริยธรรมและ
บทลงโทษเปนลายลักษณอักษร และเวียนแจงใหพนักงานทุก
คนทราบ พรอมทั้ งกํ าชั บและการสั่ งการจากผู บริ หาร
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติตนใหอยูในหลักเกณฑขอกําหนด
ดานจริยธรรม

1.3 ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
- มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแตละ
ตําแหนงและเปนปจจุบัน
- มี การระบุ และแจงใหพนั กงานทราบเกี่ ยวกั บความรู
ทักษะ และความสามารถที่ตองการสําหรับการปฏิบัติงาน
- มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงานทั้งหมด
อยางเหมาะสม

1.3 ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
เทศบาลตํ าบลบานแหวน ไดปฏิ บั ติ ตามการกํ าหนด
หลักเกณฑ ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร โดย
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (2561 – 2563) เปนแนวทาง
ในการกําหนดกรอบอัตรากําลังในการสรรหาบุคลากร เพื่อให
ตรงกับงานที่จะปฏิบัติ และมีการคัดเลือกบุคลากรใหเขารับ
การฝกอบรมตามความเหมาะสม

องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ขอสรุป
1.4 โครงสรางองคกร
1.4 การจัดโครงสรางองคกร
- มีการจัดโครงการและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เทศบาลตํ าบลบานแหวน มี การจั ดทํ าแผนผังโครงสราง
และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของหนวยตรวจรับ องคกร และออกคําสั่งเรื่องการมอบหมายหนาที่ปฏิบัติราชการ
- มี การแสดงแผนภู มิ การจั ดการองคกรที่ ถู กตอง และ ตามโครงสรางสวนราชการ ปงบประมาณ 2563 ตามแผน
ทันสมัยใหพนักงานทุกคนทราบ
อัตรากําลัง 3 ป (2561 – 2563) โดยระบุหนาที่ของแตละ
บุ คคลใหรั บผิ ดชอบงานในดานตางๆ ตามโครงสรางสวน
ราชการที่กําหนดตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบล
บานแหวน
1.5 การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
1.5 การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
- มีการมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคคล เทศบาลตําบลบานแหวน มีการมอบอํานาจความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมและเปนไปอยางถูกตอง และมีการแจงพนักงานทุกคน โดยผูบริหารไดมอบอํานาจใหตามความเหมาะสมกับหนาที่
ทราบ
ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน
1.6 นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
1.6 นโยบายวิธีการบริหารดานบุคลากร
- มีการกํ าหนดมาตรฐานหรื อขอกําหนดในการวาจาง เทศบาลตําบลบานแหวน มีการกําหนดหลักเกณฑ ความรู
บุคลากรที่เหมาะสม โดยเนนถึงการศึกษา ประสบการณ ความซื่อสัตย ทักษะ และความสามารถของบุคลากรในการรับสมัครบรรจุ
และจริยธรรม
แตงตั้ง เพื่อใหตรงกับงานที่จะปฏิบัติ
- การเลื่ อนตํ าแหนงและอั ตราเงินเดือนและการโยกยาย
ขึ้นอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- มีผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ เทศบาลตําบลบานแหวน มีการวางระบบการตรวจอบภายใน
ภายในตอหัวหนาสวนราชการ
ซึ่งมีหนวยตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับนายกและปลัดเทศบาล
โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในและมีการเสนอ
ผลการตรวจสอบ เพื่ อใหผู บริ หารนํ าไปพิ จารณาวางแนว
ทางการบริหารงานตามนโยบายใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ทํางาน

องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ขอสรุป
2. การประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตําบลบานแหวน มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การดํ าเนิ นงานในองคกร ดวยวิ ธี ที่ เปนระบบอยางเพี ยงพอและ
เหมาะสม ดังนี้
2.1 วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
2.1 วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
- มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน เทศบาลตําบลบานแหวน มีการกําหนดวัตถุประสงคและ
ของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได
เปาหมายในการดํ าเนิ นงานอยางชั ดเจน โดยยึ ดตาม
- มีแผนการแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบและ แนวนโยบายของผูบริหารที่สอดคลองกับอํานาจหนาที่ตาม
เขาใจตรงกัน
พระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แกไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบั บที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ กําหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
- มีการกํ าหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดั บ
กิจกรรม และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงค
ระดับหนวยรับตรวจ
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดและให
การยอมรับ

2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
เทศบาลตําบลบานแหวน มีการกําหนดวัตถุประสงคของ
การดํ าเนิ นงานตามกิจกรรม โดยใหบุคลากรทุกคนประเมิ น
ความเสี่ยงจากหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของตนเอง เพื่อใหบรรลุ
วั ตถุ ประสงคของการทํ างาน โดยไมถู กทั กทวงจากหนวย
ตรวจสอบภายในและภายนอก

2.3 การระบุปจจัยเสี่ยง
2.3 การระบุปจจัยเสี่ยง
- มีการระบุและการประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก เทศบาลตําบลบานแหวน มีการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยภายในและภายนอก เชน การปรับลดบุคลากร การใชเทคโนโลยี จากทั้งภายในและภายนอก เชน การปรับลดหรือเพิ่มบุคลากร
สมั ยใหม การเกิ ดภั ยธรรมชาติ การเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง การใชเทคโนโลยีสมัยใหม e – LAAS e – GP และระบบ
เศรษฐกิจและสังคม เปนตน
ฐานขอมูลบุคลากร รวมถึงระบบการลงทะเบียนผูสูงอายุ เขา
มาอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงระเบียบขอกฎหมาย การเมือง
2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง
- มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของ
ความเสี่ยง
- มี การวิ เคราะหและประเมิ นระดั บความสํ าคั ญหรื อ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง

2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง
เทศบาลตําบลบานแหวน มีการวิเคราะหความเสี่ ยงจาก
ปจจั ยทั้ งภายในและภายนอก ดั งนั้ น จึ งไดกํ าหนดเกณฑ
ความสําคัญและผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติงานของแตละกอง เปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบ
จากผูตรวจสอบภายในและภายนอก

องคประกอบของการควบคุมภายใน
2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง
- มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
กําหนดวิธีการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ
กําหนดวิธีการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนด
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง

ผลการประเมิน/ขอสรุป
2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง
เทศบาลตํ าบลบานแหวน กํ าหนดหลั กเกณฑการ
ปฏิบัติงานขององคกร โดยใหขาราชการพนักงานทุกคนถื อ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ขอบังคับ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
แตละดาน และใหหนวยตรวจสอบภายในสอบทานการวาง
ระบบควบคุมภายในเสนอผูบริหารทราบอยูเสมอ

3. กิจกรรมควบคุม
เทศบาลตําบลบานแหวน มี การประเมิ นความเพี ยงพอของการ
ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากกิจกรรมควบคุมที่สําคัญ เหมาะสม
เพื่อความเพียงพอและมีประสิทธิผล
3.1 กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค และผล
การประเมินความเสี่ยง
3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม
3.3 มาตรฐานการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและ
เพียงพอ
3.4 มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยง
ตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี
และการดูแลรักษาทรัพยสิน
3.5 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหดําเนินงานขององคกร
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และคณะรัฐมนตรี

กิจกรรมการควบคุม
เทศบาลตํ าบลบานแหวน ไดมี การกํ าหนดกิ จกรรมการ
ควบคุมตามวัตถุประสงคและผลของการประเมินความเสี่ยง ซึ่ง
บุคลากรทุกคนทราบถึงความสําคัญของการดําเนินงานตาม
ภารกิจหนาที่เปนอยางดี และมีการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานโดยมีการจัดทําแผนผังโครงสรางองคกร และระบุ
หนาที่ ของแตละบุ คคลใหรั บผิ ดชอบงานในดานตางๆ ตาม
โครงสรางสวนราชการที่กําหนดและถือปฏิบัติงานตามระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะตองมีสารสนเทศที่
เกี่ยวของและเชื่อถือได ผูประเมินควรประเมินพิจารณาความเหมาะสม
ของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ตอความตองการของผูใชและการ
บรรลุวัตถุประสงค
4.1 จั ดใหมี ระบบสารสนเทศและสายการรายงานสํ าหรั บการ
บริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร
4.2 มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว
อยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
4.3 มี การจั ดเก็ บขอมู ล/เอกสารประกอบการจายเงินและการ
บันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู
4.4 มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปญหาและจุดออน

สารสนเทศและการสื่อสาร
เทศบาลตําบลบานแหวน มี การนําระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร เขามาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยมีการจัดทําบัญชีและการเงินผานระบบ
e – LAAS การจัดซื้อจัดจางทางระบบ e – GP ทําใหลดความ
เสี่ยงในการบันทึกขอมูลผิดพลาด รวมถึงการดําเนินงานดาน
ตางๆ ในการปฏิ บั ติ ตามกฎ ระเบี ยบ ขอบั งคั บ และมติ
คณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน

องคประกอบของการควบคุมภายใน
ของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไข
4.5 มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็นหรือ
เสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร
4.6 มี การรั บฟงและพิ จารณาขอรองเรี ยนจากภายนอก อาทิ
รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน

ผลการประเมิน/ขอสรุป

5. กิจกรรมการติดตามผล
เทศบาลตําบลบานแหวน ไดพิจารณาความเหมาะสมของระบบการ
ติ ดตามประเมิ นผลการควบคุ มภายในขององคกร เพื่ อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
5.1 มีการกํ าหนดใหมี การติ ดตามผลระหวางปฏิ บั ติงานอยาง
สม่ําเสมอ
5.2 มี การติ ดตามและตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5.3 มี การประเมิ นผลความเพี ยงพอและประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรใน
ลั กษณะการประเมิ นการควบคุ มดวยตนเองหรื อการประเมิ นการ
ควบคุมอยางอิสระ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
5.4 มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

กิจกรรมการติดตามผล
การติดตามประเมินผลเทศบาลตําบลบานแหวน มีการจัด
วางระบบการควบคุ มภายในอยางเหมาะสมเปนไปตาม
วั ตถุ ประสงคของการควบคุ มภายในและเปาหมายในการ
ดําเนินงานระดับกิจกรรม และมีการติดตามประเมินผลความ
พอเพียงการวางระบบการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ ง พรอมทั้ งติ ดตามแกไขขอบกพรองที่ พบจากการ
ประเมินผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิเคราะหผลสํารวจ เทศบาลตําบลบานแหวนยังมีความเสี่ยงที่ตองติดตาม 24 กิจกรรม คือ
สํานักปลัดเทศบาล
1. กิจกรรมงานสารบรรณ ระบบการคนหาหนังสือราชการจากหนวยงานอื่นยังลาชา หากมีขอราชการดวนจะทําให
ปฏิบัติงานไมทันตอกําหนดเวลา
2. กิจกรรมงานกิจการสภา เนื่องจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบกิจการสภายังไมมีความชํานาญในเรื่องของระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการประชุมสภาและการนําเอกสารเขาที่ประชุมสภาฯ การจัดสงเอกสารใหงานกิจการสภาลาชาทําใหเอกสารไมครบ ทําใหการ
ขออนุมัติจากสภาฯ ลาชา
3. กิจกรรมงานการเจาหนาที่ การบรรจุแตงตั้งไมเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางยังไมเหมาะสมและขาดความตอเนื่อง ขาดกระบวนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการโยกยายสับเปลี่ยนเจาหนาที่ภายใน
บอย ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
4. กิจกรรมงานวิเคราะหนโยบายและแผน เนื่องจากประชาชนไมเห็นความสําคัญของการประชาคม ขาดการใหความรู
เกี่ยวกับเรื่องการประชาคมวาประชาชนไดประโยชนอะไรบาง ประชาชนมีทัศนคติตอการประชาคมคิดวาเปนหนาที่ของผูนําทองถิ่นและ
สมาชิกสภาฯ ตองเปนผูดําเนินการ
5. กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ระบบขอมูลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเชื้อ และผูดอยโอกาส ที่มีอยูไมตรงกับขอมูลใน
สารสนเทศของกรมสงเสริมฯ เนื่องจากผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยติดเชื้อ บางคนไมไดอาศัยอยูจริงในพื้นที่ ทําใหการประสานขอมูลกรณี
เสียชีวิต การยายที่อยู หรือกรณีบัตรประจําตัวหมดอายุทําใหขอมูลการเบิกจายเบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยง

6. กิจกรรมงานนิติการ ระเบียบ กฎหมายไมเปนปจจุบัน ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกิดความลาชา
7. กิจกรรมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไมสามารถพยากรณลวงหนาได ประกอบกับ
ขาดแคลนกําลังเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมเพียงพอ
กองคลัง
8. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม
เพียงพอตอปริมาณของแฟมฎีกาเบิกจายเงินประจําปแตละปงบประมาณมีจํานวนมาก
9. กิจกรรมงานแผนที่ภาษี มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังคงมี
จุดออน/ความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้ น คือ การจั ดเก็ บภาษี ยังไมทั่วถึ งครบถวน เนื่ องจากเทศบาลอยูระหวางขั้นตอนการจั ดทําแผนที่ ภาษี
จึงจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงตอไป
10. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีการควบคุมและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังคง
มีจุดออน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางสวนมาชําระภาษีลาชา ไม
ตรงตามวันเวลาที่กําหนด จึงจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงตอไป
11. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน มีการเรงรัดการจัดซื้อจัด
จางและปริมาณงานมาก ทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจางไมครบถวน และมีระเบียบ กฎหมายที่
ออกมาใชบังคับใหม
กองชาง
12. กิจกรรมงานออกแบบและประมาณราคาสิ่งกอสราง เนื่องจากเจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในเรื่องของเทคนิค
ทางดานวิศวกรรมชั้นสูงในโครงการ และการขาดแคลนบุคลากรหลายตําแหนง เจาหนาที่มีการโอน (ยาย) สงผลกระทบตองาน จึงกอใหเกิด
ความผิดพลาด
13. กิจกรรมงานควบคุมการกอสราง บุคลากรมีไมเพียงพอกับปริมาณงาน
14. กิจกรรมงานไฟฟาสาธารณะ เนื่องจากผูปฏิบัติงานขาดความรูเรื่องไฟฟาที่ถูกตองตามหลักการไฟฟาสวนภูมิภาค
และบุคลากรที่รับผิดชอบงานไฟฟามีไมเพียงพอตอปริมาณงาน
กองการศึกษา
15. กิจกรรมดานงานสงเสริมการศึกษาระดับกอนประถม พบวา บุคลากรบางสวนยังขาดประสบการณดานปฐมวัย, ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมเพียงพอตามวัตถุประสงค และยังคงตองติดตามประเมินผล
ตอไป
16. กิจกรรมงานกิจการเด็กและเยาวชน พบวา งบประมาณที่พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนไมเพียงพอ ขาดหนวยงาน
สนับสนุน/ขาดการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
17. กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ บุคลากรที่เปนพนักงานจางยังขาดประสบการณดานกิจกรรมนันทนาการและกีฬา
โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบวา ปริมาณงานมากกวาปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทําใหงานลาชา และขาดความ
ละเอียดรอบคอบ
18. กิจกรรมดานการสงเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม งานลาชา ไมตรงกับวัตถุประสงค เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากร และบุคคลที่มีอยูไดรับมอบหมายงานดานอื่น นอกเหนือจากงานในหนาที่ ทําใหปริมาณงานมาก
19. กิจกรรมงานการเงิน การเบิกจายงบประมาณดานเงินอุดหนุน/งานพัสดุ เบิกจายตามงบประมาณ บุคลากรยังขาด
ความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานการเงินแลดานการพัสดุ
20. กิจกรรมดานงานธุรการ มีการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
21. กิจกรรมงานการควบคุมปองกั นโรคไขเลือดออก ประชาชนยังไมตระหนักในการรวมรับผิดชอบในการดูแล
สิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ยังถือวาเปนหนาที่หนวยงานราชการ
22. กิจกรรมงานการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ยังมีการตกคางของขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยเฉพาะถนนสายหลัก
หนวยตรวจสอบภายใน
23. กิ จกรรมดานงานธุ รการ พบวา เจาหนาที่ ผูปฏิบั ติงานยั งตองไดรับการฝกอบรมและฝกฝนดานงานธุ รการของ
หนวยงานตรวจสอบ โดยเห็นไดจากการจัดทําหนังสือราชการ ยังมีความผิดพลาดดานเนื้อความในหนังสือราชการที่ไมตรงจุดประสงคของ
หนังสือราชการที่จะสง
24. กิจกรรมดานงานบริหารการตรวจสอบ พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในมีเพียงคนเดียว ตองทํา
การตรวจสอบ 1 สํานัก 4 กอง และ 4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ มีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา
รวมถึงงานสอบทานผลการวางระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลยังตรวจพบความเสี่ยงจากการเบิกจายงบประมาณของหนวยงาน
ยอย เนื่องจาก (สํานัก/กอง) มีการเบิกจายงบประมาณในหนวยงาน

ผูรายงาน
(นายชุมพร จาปญญะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลบานแหวน
แบบ ปค.5

แบบ ปค.5
ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
งานสารบรรณ

ความเสี่ยง

- การคนหาหนั งสื อราชการ
ระเบี ยบ กฎหมายในระบบ
อิ เล็ กทรอนิ กสตองใชเวลา
มากและบางครั้งคนหาไมเจอ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหงานธุรการเกิดความเปนระบบ - การจัดเก็บและแยกประเภท
หนังสือแตละแฟมไมตรงตาม
สามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว
ชื่อเรื่องหนังสือ

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย - มีการติดตาม ตรวจสอบ
งานใหมีความชัดเจน กรณี ระบบการปฏิ บั ติ ง าน
ที่เจาหนาที่ไมอยูใหมีผูทํา อยางสม่ําเสมอ
หนาที่ แทน เพื่ อไมใหงาน
หยุดชะงัก
- เจาหนาที่ตองติดตามและ
ประสานงานกับทุกสวนงาน
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ
ทันตอเวลา
- ตรวจสอบขอมู ลขาวสาร
ราชการจากหน วยงาน
ที่ เกี่ ยวข องทางระบบ
อินเตอรเน็ตทุกวัน
- จั ดทํ าทะเบี ยนคุ มแฟม
หนังสือราชการอยางชัดเจน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- เจาหนาที่ขาดความรอบคอบ
ในการรั บสงหนั งสื อราชการ
ทํ าใหการจั ดเก็ บและนํ าสง
หนังสือราชการผิดพลาด เกิด
ความลาชาในการปฏิบัติงาน

- ลงทะเบี ยนรั บหนั งสื อ
ทุ กฉบั บ และนํ าไปจาย
ใหกับผูรับผิดชอบทันที
- ตรวจสอบเอกสารขอมูล
ข าวสารราชการจาก
อินเตอรเน็ตทุกวัน

งานธุรการ
สํานักปลัด

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
งานกิจการสภา

ความเสี่ยง

- เอกสารที่จะนําเขาที่ประชุม
สภาฯ ไมครบถวน อาจทําให
การพิจารณาดําเนินการตางๆ
วัตถุประสงค
ที่ขออนุมั ติจากสภาฯ ลาชา
- เพื่อใหการประชุมสภาเปนไปตาม ไมทันตอเหตุการณ
ระเบียบ กฎหมายที่ถูกตอง

กิจกรรม
งานดานการบริหารงานบุคคล

- การบรรจุ แตงตั้ งไมเปนไป
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
- มี การโยกยาย สั บเปลี่ ยน
วัตถุประสงค
- เพื่ อพั ฒนาและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ เจาหนาที่ภายในบอย ทําให
บุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ขาดความตอเนื่ องในการ
ปฏิบัติงาน
- ระเบี ยบ หลั กเกณฑมี การ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- จั ดทํ าเอกสารตางๆ ให
แลวเสร็จกอนที่จะนําเรื่อง
เขาสูวาระการประชุมสภาฯ
- จัดสงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมดานกิจการสภาฯ
- แจงกํ าหนดการที่ ชั ดเจน
และกําหนดวันรับเอกสาร มี
กํ า หนดการสิ้ น สุ ดตาม
ระเบียบที่กําหนด

- จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต งตั้ ง
เจาหนาที่ ผู รั บผิ ดชอบ
งานสภาใหชัดเจน
- จั ดสงเจาหนาที่ เขารั บ
การอบรมดานงานกิจการ
สภาฯ

- การจั ดเตรี ยมเอกสารเพื่ อ
ประกอบการประชุมยังลาชา
เนื่องจากเจาหนาที่รับผิดชอบ
แตละสวนไมปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนด

- เจาหนาที่ ผู รั บผิ ดชอบ
ติดตามเอกสารที่จะนําเขา
ประชุ ม โดยการทวงถาม
โดยหนังสือราชการ

งานกิจการสภา
สํานักปลัด

- จั ด สงบุ ค ลากรเขารั บ
การศึกษาอบรมในหลักสูตร
เกี่ ยวกั บการบริ หารงาน
บุ คคล ระเบี ยบ แนวทาง
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และ
ถายทอดใหผู เกี่ ย วของ
ทราบ

- ประชุ ม วางแผนการ
จัดทํากรอบอัตรากําลัง
- กําหนดกรอบอัตรากําลัง
โดยคํานึงถึงความจําเปน
และภาระคาใชจายดาน
การบริ หารงานบุ คคลให
เปนไปตามที่ กฎหมาย
กําหนด

- การบรรจุแตงตั้งไมเปนไปตาม - สงเจาหนาที่ เขารวม
แผนอัตรากําลัง 3 ป
อบรมอยางตอเนื่อง
- การพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น
และพนักงานจางยังไมเหมาะสม
ขาด ควา มต อเนื่ อง ขา ด
กระบวนการสรางขวั ญ และ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
- มี การโยกย าย สั บ เปลี่ ยน
เจาหนาที่ภายในบอย ทําใหขาด
ความตอเนื่อง

งานการเจาหนาที่
สํานักปลัด

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
การจัดทําประชาคม

ความเสี่ยง

- ประชาชนไมคอยใหความ
สนใจในการประชุมประชาคม
หมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
วัตถุประสงค
- ไมมีการเสนอแนะโครงการ/
- เพื่ อใหประชาชนมี ส วนรวมในการ กิจกรรมที่ตองแกไข ปรับปรุง
พั ฒนาทองถิ่ น รวมคิ ด รวมทํ า รวม ในชุมชน
แกไขปญหาในทองถิ่นไดอยางแทจริง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- ประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบถึ งประโยชน ของ
แผนพั ฒนาทองถิ่ นอยาง
แทจริง
- ประชาชนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและมีสวน
รวมในการจั ดทํ าแผนเพื่ อ
ผลประโยชนตอประชาชน
โดยตรง

- กําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแตละสวน
ใหชั ดเจนและสอดคลอง
กับภารกิจและแผน

- การจั ดตั้ งงบประมาณ
รายจายประจํ าปไมสามารถ
จั ดสรรงบประมาณตาม
แผนพัฒนาที่ตั้งไว
- แผนพัฒนามีโครงการจํานวน
มากและไมสามารถแกไข
ปญหาไดตรงตามความตองการ
ของประชาชน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- มีการทบทวนการจัดทํ า งานวิเคราะหนโยบาย
แผนพั ฒนา โดยทบทวน
และแผน
นโยบาย เปาหมาย และ
สํานักปลัด
วัตถุประสงคใหชัดเจน
- ใหคําปรึกษาและเผยแพร
ประชาสั มพั นธระเบี ยบ
กฎหมาย และขอบั งคั บ
ตางๆ ใหประชาชนทราบ
อยางทั่วถึง

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค
- เพื่ อใหการดําเนิ นการสวั สดิ การเงิ น
สงเคราะหเพื่ อการยั งชี พสํ าหรั บ
ผู สู งอายุ คนพิ การ เปนไปดวยความ
รวดเร็ว เปนธรรม ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ระบบขอมูลตางๆ ยังไมตรง
กับขอมูลในระบบสารสนเทศ
ของกรมสงเสริมฯ
- การดํ าเนิ นการชวยเหลื อ
ผูดอยโอกาสในดานตางๆ ยั ง
ขาดประสิ ท ธิ ภาพและไม
ถูกตองตามระเบียบ
- ผู รั บเบี้ ยยั งชี พแจงขอมู ล
เปนเท็ จ เชน กรณี เสี ยชี วิ ต
แลวไมแจงแกเจาหนาที่
- ระบบการจายเงิ นเกิ ดความ
เสี่ยงแกเจาหนาที่นําจายเบี้ย

- จัดทํารายงานการจายเงินตอ
ผู บริ หารในการประชุ ม
ประจํ าเดื อน ประชาสั มพั นธ
สงเสริ มใหผู สู งอายุ ผู พิ การ
และผู ปวยเอดส รั บเงิ นเบี้ ย
ยั งชี พโดยการโอนเขาบั ญชี
ธนาคาร
- สรางความเขาใจแนวทางใน
การรั บขึ้ นทะเบี ยนผู สู งอายุ
และผู พิ การใหเจาหนาที่ ที่
รับผิดชอบ
- ประชาสั มพั นธใหผู สู งอายุ
และผู พิ การที่ มี คุ ณสมบั ติ
ครบถ วนสํ าหรั บการขึ้ น
ทะเบี ยนไดรั บทราบขอมู ล
อยางทั่วถึง
- ประสานงานกั บสํ านั กงาน
ทะเบียนราษฎร เพื่อขอคัดลอก
รายชื่ อผู สู งอายุ ที่ มี สิ ทธิ ขึ้ น
ทะเบียนในปงบประมาณนั้นๆ

- สรางความเขาใจกั บ
ประชาชนในเรื่ องความ
รวมมือในชุมชน
- รณรงคประชาสั มพั นธ
และจัดใหมีการประชาคม
ในชุมชนอยางตอเนื่อง

- ผู สู งอายุ มี แนวโนมมากขึ้ น
และมีจํ านวนมาก และยายที่
อยูบอย อาจเกิดปญหาในการ
รั บลงทะเบี ยน และรั บเงิ น
ซ้ําซอน
- การเบิ กจายเงิ นสงเคราะห
เบี้ ยยั งชี พมี ความเสี่ ยงในการ
นําเงิ นสดไปจายหรื อโอนเขา
บัญชีผูมีสิทธิ์

- รณรงคประชาสั มพั นธ
และจัดใหมีการประชาคม
ในชุมชนอยางตอเนื่อง
- สงเจาหนาที่ เขารวม
อบรมอยางตอเนื่อง

งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัด

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
งานนิติการ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการดําเนินงานดานกฎหมาย
การพิ จารณาวิ นิ จฉั ย ขอกฎหมาย
งานเรื่ องราวรองทุ กขและรองเรี ยน
การแกไขปญหาใหกั บประชาชน
เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง

ความเสี่ยง

- สภาพเศรษฐกิจ การเมือง
และระเบี ยบ กฎหมายที่ มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- การดําเนินการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียนรองทุกขแตละ
ครั้ งไมประสบความสํ าเร็ จ
เนื่ อ งจากคู กรณี มี ป ญหา
สวนตัว

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- สงบุคลากรเขารับการศึกษา - มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่
อบรมตามหลักสูตร เพื่อเพิ่ม ทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
ความรูในการปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษากับบุคลากร
และเจาหนาที่ในหนวยงาน
ที่ ยั งไมทราบถึ งระเบี ยบ
กฎหมายที่ชัดเจน
- มี ระบบการตอบคํ าถาม
เพื่ อการแกไขปญหาเรื่ อง
รองเรี ย นรองทุ ก ขของ
ประชาชน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- ระเบียบและกฎหมายมีการ - อบรมใหความรูในภารกิจ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แตละดานอยางตอเนื่ อง
- การดําเนินการแกไขปญหา ตรงสายงาน
เรื่องรองเรียนรองทุกขแตละ
ครั้ งไมประสบความสํ าเร็ จ
เนื่ อ งจากคู กรณี มี ป ญหา
สวนตัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งานนิติการ
สํานักปลัด

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
- เมื่อเกิดภัยพิบัติ เชน วาตภัย
งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย อัคคี ภัย อุปกรณใน
การชวยเหลือผูประสบภัยยั ง
วัตถุประสงค
ไมเพี ยงพอ หากเกิ ดวาตภั ย
- เพื่อใหความชวยเหลื อประชาชนที่ ประชาชนไดรับความเดือดรอน
ไดรับความเดือดรอนไดทันทวงที
จากน้ํ าทวมขั ง บานเรื อน
เสนทางสั ญจร และพื้ นที่
การเกษตร

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- มีการจัดทําคําสั่งแบงงาน
ภายในสํานักปลัด เพื่อแบง
หน าที่ รั บผิ ดชอบของ
เจาหนาที่แตละคน
- จัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- จั ดทํ าฝกอบรมทบทวน
การปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- จัดสงบุคลากรเขารับการ
อบรม

- บุคลากรมีความรูเพิ่มขึ้น
- การชวยเหลื อบริ การ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- สามารถออกปฏิ บั ติ
หนาที่ เมื่ อไดรั บแจงเหตุ
ไดทันทวงที

- ชวงฤดูมรสุมประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนจากวาตภัยและ
น้ําทวมขังบานเรือน เสนทาง
การสั ญจร และทวมขั งพื้ นที่
การเกษตร
- ประชาชนยังขาดความรูใน
การบริหารจัดการภัย
- อุ ปกรณในการชวยเหลื อ
ผูประสบภัยยังไมเพียงพอ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- จั ดทํ าคํ าสั่ งแต งตั้ ง งานปองกันและ
เจาหนาที่อยูเวรระวังเหตุ บรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัด
รับเรื่ องราวรองทุ กขจาก
ประชาชนกรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติตางๆ
- จัดทําเอกสารเผยแพรให
ความรูกับประชาชน เรื่อง
การบริหารจัดการเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ
- ใหความรูแกบุคลากรทั้ง
ภาครัฐและอาสาสมัครให
มีความรูเพิ่มมากขึ้นและ
ตอเนื่อง
- จัดหาวัสดุอุปกรณ เพื่อ
ใชในงานปองกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ยให
เพียงพอ

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
งานการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการบริการรับเงิน – จายเงิน การ
จัดทําฎีกาเบิกจายเงินตามงบประมาณ
และนอกงบประมาณ การบั นทึกบั ญชี
การเก็บรักษาเงินเปนไปอยางถูกตองตาม
ระเบี ยบ กฎหมาย ขอบั งคั บตางๆ ที่
เกี่ยวของ
- เพื่อใหการปฏิบัติงานในการจัดทําฎีกา
รั บ เงิ น เบิ ก จายเงิ น ในระบบบั ญ ชี
คอมพิวเตอร e- LAAS มีความถูกตองและ
เปนปจจุบัน
- เพื่อใหสามารถดําเนินการดานการเงิน/
บัญชีมีความถูกตองเปนปจจุบัน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจาย
- เพื่อใหการเบิกจายและรายงานการเงิน
ถูกตองและมีความนาเชื่อถือ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- มี พื้ นที่ จั ดเก็ บฎี กาเบิ ก
จายเงินที่จํากัด เนื่องจากมีฎีกา
เบิกจายเพิ่มทุกป
- หนวยงานผู เบิ กไมศึ กษา
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ใหถูกตอง
- หนวยงานผู เบิ กวางฎี กา
ลาชา และเรงดวน ทํ าให
หนวยงานคลังมีระยะเวลาใน
การตรวจฎีกานอย

- ถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
การรั บเงิ น – การเบิ ก
จายเงิ น การฝากเงิ น การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น พ.ศ. 2547 และ
แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 4)
พ.ศ. 2561 โดยเครงครัด
- มี คํ าสั่ งแตงตั้ งเจาหนาที่
รับผิดชอบเปนลายลักษณ
อักษร
- มี การจั ดสงเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเขารับการอบรม
เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพการ
เรียนรูและการปฏิบัติงาน

- สอบทานการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามระเบี ยบ
หนั งสื อสั่ งการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
- ตรวจสอบการรั บและ
การนําฝากเงิน
- มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิ กจายให
ครบถวน ถู กตอง กอน
ดําเนินการเบิกจายเงินใน
แตละรายการ
- มี การติ ดตามการ
ดํ าเนิ นงานควบคุ มการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน –
บั ญชี ให เป นไปตาม
ระเบียบและเปนปจจุบัน

- จั ดทํ าเอกสารประกอบการ
เบิกจายไมครบถวน
- มีการเรงรัดการเบิกจายเงิน
แตเอกสารไมครบถวน โดยไม
ผานการตรวจสอบกอน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ใหหั วหนาหนวยงาน งานการเงินและบัญชี
ย อยแต ละกองได
กองคลัง
ตรวจสอบเอกสาร พรอม
รับรองความถูกตองกอน
ดําเนินการเบิกจาย
- เจาหนาที่ การเงิ นและ
หั วหนากองคลั งมี การ
เบิกจายตามขั้นตอน

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
- จากการประเมินความเสี่ยง
กิจกรรม
ไดมีการปรับปรุงความเสี่ยง
งานแผนที่ภาษี
การจั ดทํ าแผนที่ ภาษี และ
ทะเบี ยนทรั พยสิ นไมแลว
วัตถุประสงค
- เพื่ อ ใหการบริ ก ารรั บ เงิ น - เ ส ร็ จ ยั ง ไ ม บ ร ร ลุ
จายเงิ น การจั ด ทํ า ฎี ก าเบิ ก วั ตถุ ประสงค ของการ
จายเงินตามงบประมาณและเงิน ควบคุ มและระเบี ยบยั งมี
นอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี แนวโนมเปลี่ ยนแปลง จึ ง
การเก็ บรั กษาเงิ น เปนไปอยาง ตองควบคุมตอไป
ถู กตองตามกฎหมาย ระเบี ยบ
และขอบังคับ
- เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการ
จั ด เก็ บ ภาษี ไ ดอยางครบถวน
นาเชื่อถือ และเปนธรรม
- เพื่อใหมีการพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มมากขึ้น

การควบคุมภายในที่มี
อยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- มีการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบี ยนทรั พยสิ น พ.ศ.
2537
- มีการติดตามประเมิ นผล
จากกรมส งเสริ มการ
ปกครองทองถิ่น

- เจ าหน าที่ จั ดเก็ บ
รายไดหรื อผู ที่ ไดรั บ
มอบหมายไดปฏิบัติงาน
จั ด เ ก็ บ ภ า ษี แ ล ะ
คาธรรมเนี ยมตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบการรั บเงิ น
การนํ าสงเงิ น และการ
นําฝากเงินเปนประจํา

- การขาดเจาหนาที่ที่เปนขาราชการมา
รั บผิ ดชอบดานนี้ โดยตรง ซึ่ งเปนงาน
เกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี รวมถึงการ
ออกสํ ารวจภาคสนาม และมี บุ คลากร
นอยไมเพียงพอตอปริมาณงาน
- ยั งไมมี การทําทะเบี ยนทรัพยสิ นและ
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี เนื่องจากรอแผน
ที่ภาษี

- ออกคํ าสั่ งมอบหมาย
ง า น ใ ห เ จ า ห น า ที่
รับผิดชอบในการจัดทํา
แผนที่ภาษีใหชัดเจน
- จั ดทํ าโครงการแผนที่
ภาษี และทะเบี ยน
ทรั พยสิ น เพื่ อจางเหมา
บุ คคลภายนอก เพื่ อให
งานแลวเสร็จตามภารกิจ
- อ ยู ร ะ ห ว า ง ก า ร
ดํ าเนิ นการจั ดทํ าแผนที่
แ ม บ ท ซึ่ ง ต อ ง มี
เจาหนาที่ ที่ มี ความรู
ความสามารถในดานนี้มา
ชวยดํ าเนิ นการใหเสร็ จ
สิ้นโดยเร็ว

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได
กองคลัง

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเกิดมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด สามารถจัดเก็บรายละเอียดครบทุก
ประเภท ถูกตอง เปนธรรมกับทุกฝายและ
เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได
- เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบั นมาปรับปรุ งทะเบียนผู เสี ย
ภาษี และเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดเก็บ
ภาษี
- เพื่อใหการพัฒนาจั ดเก็บรายไดมีวิธีการ
และหลั กเกณฑการจั ดเก็ บรายไดมี
ประสิ ทธิ ภาพเปนไปตามแผนพั ฒนาและ
จัดเก็บรายไดที่ถูกตองตามบัญชีลูกหนี้ นํา
เงิ นรายไดที่ จั ดเก็ บมาลงบั ญชี ครบถวน
เรงรัดการจัดเก็บรายได และจัดเก็บลูกหนี้
คางชําระไดครบถวน ไมมีลูกหนี้ คางนาน
สามารถจัดเก็บไดเพิ่มตามเปาหมาย

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินไมครบถวน
- ผู มีหนาที่ ชํ าระภาษี ไมให
ความรวมมือ
- มีลูกหนี้ภาษีรายใหมเกิดขึ้น
ทุกปงบประมาณ
- งานจัดเก็บรายไดไมสามารถ
ติดตอผูเขาขายชําระภาษีได
- เกิดความสับสนของการยุบ
รวมพื้นที่กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

- กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบของภาษีแตละ
แบบดวยความรอบคอบ
และรั ดกุ ม เพื่ อปองกั น
ความผิดพลาด
- หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
รวมวางแผนการปฏิบัติงาน
ทุ ก ขึ้ น ตอนและไดออก
สํารวจพื้นที่ดวย
- สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เขารับการอบรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู
- การออกพื้ นที่ เพื่ อเปน
การใหบริการแกประชาชน
ผูเสียภาษี และเปดโอกาส
สรางความเขาใจอั นดี กับ
ประชาชนผูเสียภาษี

- การปฏิ บัติ งานจะตองยึ ด
ระเบี ยบกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ ยวของ เชน พ.ร.บ. ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- เจาหนาที่จัดเก็บรายได
หรือผูที่ไดรับมอบหมายได
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
- ทํ าหนั งสื อแจ งให กั บ
กํ านั น/ผู ใหญบาน ชวย
ประชาสัมพันธ เมื่อมีการซื้อ
ขายที่ ดิ นในเขตเทศบาล
ตําบลบานแหวนใหเจาของ
ที่ ดิ นนํ าโฉนด/เอกสารที่
เกี่ ยวของมาแจงใหกั บงาน
จัดเก็ บรายไดทราบทุ กครั้ ง
เพื่ อนํ ามาปรั บปรุ งเปน
ฐานขอมูลที่ถูกตองและเปน
ปจจุบัน

- ประชาชนยั งขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องของการ
เสียภาษี
- ผูเสียภาษีบางรายไมไดอยู
ในพื้ น ที่ ไมสะดวกที่ จ ะ
เดินทางมาเสียภาษี จึงทําให
มียอดภาษีคางชําระ
- ไมสามารถติดตอผูเสียภาษี
ได เนื่องจากที่อยูไมถูกตอง
ชัดเจน

- มี การจั ดทํ าสื่ อในการ
ประชาสั มพั นธ เชน ปาย
แผนพับ ประชาสัมพันธการ
ชําระภาษีประจําป
- ทํ าการออกหนั งสื อแจง
และทวงถามตามระเบียบ
ทุ กขั้ นตอนตอผู มี หนาที่
เสียภาษี
- ดําเนินการจัดทําแผนที่
ภาษี เพื่ อใหการจั ดเก็ บ
ภาษีเปนระบบมากยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบฐานขอมูลภาษี
ใหเปนปจจุบัน
- กํ าหนดใหหนวยงานมี
นโยบายและวางแผนการ
สรรหาบุคลากรที่ตรงตาม
ตําแหนงตามมาตรฐานการ
กําหนดตําแหนงที่ชัดเจน

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได
กองคลัง

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
ดานการจัดซื้อจัดจางและงานพัสดุ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกิดการวางแผน การใช จัดหา
จัดซื้อจัดจางพัสดุทรัพยสินเปนไปตาม
ความเหมาะสม คุ มคา โปรงใส เกิ ด
ประสิทธิภาพมากที่สุดตอทางราชการ
ประชาชนมี ระบบการควบคุ มเปนไป
ตามระเบี ยบของทางราชการอยาง
เครงครัดและถูกตอง

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ ทําใหผูปฏิบัติงาน
มี ค วามรู ความเขาใจที่ ไ ม
ชัดเจน
- การใชจายงบประมาณตาม
โครงการมีความสุมเสี่ยงตอ
ขอกฎหมายหรื อระเบี ย บ
ขอบังคับ

- ปฏิ บั ติ งานตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
การพัสดุฯ
- สงเจาหนาที่ เขารั บการ
ฝกอบรม เพื่อศึกษาระเบียบ
กฎหมาย ในงานพัสดุ

- การจัดซื้อจัดจางไดมีการ
เพิ่มความละเอียดรอบคอบ
ของเอกสาร ทําใหมีความ
ครบถวนของเอกสารไดดีใน
ระดับหนึ่ง แตการควบคุม
ยั งไมเพี ยงพอ ขาดการ
ตรวจสอบอยางตอเนื่ อง
และระเบียบที่เกี่ยวของมี
การแกไขปรับปรุงอยูเสมอ
- มี การจั ดทํ าทะเบี ยน
ทรั พยสิ นใหเจาหนาที่
รับผิดชอบ เพราะเปนงาน
ที่ตองใชความรูดานพัสดุ
อยางมาก และเปนงาน
- มี การตรวจสอบเอกสาร
การจั ดซื้ อจั ดจางอยาง
ละเอียด

- เอกสารเบิ กจายที่ ยั ง ไม
ครบถวน
- การควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง
มีการบันทึกรับ – จาย ชา
- มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมา
ใชบังคับใหม
- พัสดุบางอยางที่ใชไมได ยัง
ไมมีการจําหนาย

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- กําชับใหหนวยงานเจาของ
งานทะเบียน
งบประมาณ จัดทําแผนการ ทรัพยสินและพัสดุ
เบิกจายแตละไตรมาสใหตรง
กองคลัง
กับความตองการใชงานมาก
ที่สุด
- ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
จั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม วั ส ดุ
สิ้ นเปลื องให ถู กต อง
ครบถวน และเปนปจจุบัน
สามารถตรวจสอบไดทุ ก
เวลา
- มีหัวหนาพัสดุกํากับดูแล
การปฏิบัติงานอยางใกลชิด

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
ตรวจสอบทรัพยสินและพัสดุ
วัตถุประสงค
- เพื่ อใหการบริ การงานทะเบี ยน
ทรัพยสินและพัสดุของเทศบาลตําบล
บานแหวน ปฏิ บั ติ งานใหเปนไปตาม
พระราชบั ญญั ติ และระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ พ.ศ.
2560 กอใหเกิ ดประโยชนมากที่ สุ ด
และถูกตองตรวจสอบได

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

- การจั ดสงรายงานการ - ผู อํ านวยการกองคลั ง
ตรวจสอบครุภัณฑประจําป กํ า ชั บ เรงรั ด ติ ดตาม
มีความลาชา
ภายในเดื อนสุ ดทายกอน
สิ้นปงบประมาณไดมีคําสั่ง
แตงตั้ งผู รั บผิ ดชอบการ
ตรวจสอบพัสดุ แลวจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบ
ดังกลาวภายใน 30 วันทํา
การ นั บตั้ งแต วั นเริ่ ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุ
นั้ น ทั้ งนี้ ไดแจงกํ าชั บเจา
พนักงานพัสดุใหรายงานผล
และสงให สตง. ไมเกิ น
เดือนพฤศจิกายนใหจงได

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- การรายงานผลการ
ตรวจสอบครุ ภั ณฑ
ประจํ าป เป นไปตาม
กําหนดและจัดสงให สตง.
ไมเกินเดือนพฤศจิกายน
- แตละกองมีการรายงาน
ในการจั ดซื้ อครุ ภั ณฑใน
แตละเดื อนใหกองคลั ง
ทราบ

- การแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปแต
ละชุดไมไดรับความรวมมือ
เทาที่ควร

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งานทะเบียน
- ผูอํานวยการกองคลังและ
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ทรัพยสินและพัสดุ
กองคลัง
กํ าชั บ เรงรั ด ติ ดตาม
ภายในเดื อนสุ ดทายกอน
สิ้นปงบประมาณ และไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพั สดุ ประจํ าป
แลวจั ดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบดั งกลาวภายใน
30 วั นทํ าการนั บแตวั น
เริ่ มดํ าเนิ นการตรวจสอบ
พั สดุ นั้ น ทั้ งนี้ ไ ดแจ ง
กําชับเจาพนักงานพัสดุให
รายงานผลสงให สตง. ไม
เกินเดือนพฤศจิกายน

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
งานออกแบบ
กิจกรรม
งานออกแบบและประมาณราคา
สิ่งกอสราง

ความเสี่ยง

- บุ คลากรที่ ปฏิ บั ติ งานขาด
เทคนิ คความรู ทางด าน
วิ ศวกรรมชั้ นสู ง ซึ่ งบาง
โครงการเปนโครงการที่ตองใช
เทคนิคชั้นสูง
วัตถุประสงค
- บุ ค ลากรไมเพี ยงพอกั บ
- เพื่อใหการออกแบบสิ่งกอสรางให ปริมาณงาน
ถูกตองและเปนไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑตางๆ ที่กําหนด

การควบคุมภายในที่มีอยู

- มี คํ าสั่ งแบงงานภายใน
กองชาง แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบเจาหนาที่แตละ
คนไวชัดเจน
- มาตรฐานวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย
- มาตรฐานทางหลวงทองถิ่น
- มาตรฐานกรมสงเสริ ม
ปกครองสวนทองถิ่น
- กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- กิจกรรมการปฏิบัติงาน - บุ คลากรมี ไมเพี ยงพอตอ
ด า น ก า ร อ อ ก แ บ บ ปริมาณงาน
ประมาณราคาสิ่งกอสราง
กองชางเทศบาลตํ าบล
บ านแหวน ได มี การ
จัดระบบการควบคุม แต
ก็ยังไมเพียงพอ เนื่องจาก
ขาดบุคลากรที่มีความรูใน
การออกแบบและ
ประมาณราคาสิ่งกอสราง
จึ งตองมี การวางแผนใน
ขั้นตอนการทํางาน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- การสรรหาประชาสัมพันธ งานออกแบบและ
บุ คคลดวยวิ ธี การรั บโอน ควบคุมงานกอสราง
หรื อการขอใชบั ญชี ผู
กองชาง
สอบแขงขันได
- จั ดสงเจาหนาที่ เขารั บ
การอบรมและดูกฎ ระเบียบ
และใชแนวทางในการ
ทํางานตามหลักในดานการ
ออกแบบประมาณราคา

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
งานควบคุมการกอสราง
กิจกรรม
งานการควบคุมการกอสราง

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

- บุ คลากรมี ไมเพี ยงพอกั บ - มี คํ าสั่ งแบงงานภายใน
ปริมาณงาน
กองชาง แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบเจาหนาที่แตละ
คนไวชัดเจน
วัตถุประสงค
- มีคําสั่งแตงตั้งผูควบคุ ม
- เพื่ อ ใหประสิ ท ธิ ภ าพของงาน
งาน
กอสรางใหไดมาตรฐานถูกตองตาม
หลักวิชา
- เพื่ อการควบคุ ม งานกอสรางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ด านการควบคุ มการ
ก อ ส ร า ง ไ ด มี ก า ร
จัดระบบการควบคุม แต
ยั งไมเพี ยงพอ เนื่ องจาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาด
เทคนิ คความรู ทางดาน
วิ ศวกรรมชั้ นสู ง ซึ่ งบาง
โครงการเปนโครงการที่
ตองใชเทคนิคชั้นสูง
- บุ คลากรมี ไมเพี ยงพอ
กับปริมาณงาน

- เจาหน าที่ ดานช างไม
เพียงพอ อาจเปนสาเหตุทํา
ใหการปฏิ บั ติ งานมี ค วาม
ลาชา ไมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- การสรรหาประชาสัมพันธ งานออกแบบและ
บุ คคลดวยวิ ธี การรั บโอน ควบคุมงานกอสราง
หรื อการขอใชบั ญชี ผู
กองชาง
สอบแขงขันได
- จั ดสงเจาหนาที่ เขารั บ
การอบรม
- การขอคํ าปรึ กษาจาก
หนวยงานอื่นๆ

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
งานไฟฟาสาธารณะ
กิจกรรม
การปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บการออก
ปฏิบัติการซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบาน
แหวน

ความเสี่ยง

- บุ คลากรที่ รั บผิ ดชอบงาน
ไฟฟามีไมเพียงพอตอปริมาณ
งาน ทําใหการบริการประชาชน
ในเขตพื้นที่ เปนไปอยางลาชา
- เจาหนาที่ขาดความรูเรื่อง
ไฟฟาที่ถูกตองตามหลักการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
- อุปกรณที่ใชในการซอมแซม
วัตถุประสงค
- เพื่อใหอํานวยความสะดวกแกผูใช ไฟฟายังไมครบสมบูรณ และ
เสนทางสั ญ จรไป – มา ไดอยาง มาตรฐานของอุ ปกรณตางๆ
ไมไดมาตรฐานของการไฟฟา
ปลอดภัยมากขึ้น
กิจกรรม
งานธุรการ

- ระเบี ยบขอบั งคั บที่ เปน
แนวทางในการปฏิ บั ติ งานสง
มายังเทศบาลตําบลบานแหวน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการดําเนินการตามระเบียบ ลาชา จึงทําใหเกิดความลาชา
และหนังสือสั่งการไดอยางรวดเร็ว ในทางปฏิบัติ

การควบคุมภายในที่มีอยู

- มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ
กรมสงเสริ มการปกครอง
สวนทองถิ่นและงานไฟฟา
อื่นๆ ที่เปนหนวยงานทาง
ราชการ
- มี การตั้ งงบประมาณใน
เทศบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจายประจําป สําหรับ
การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ
ไฟฟา เพื่อซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- กิจกรรมการปฏิบัติงาน - เจาหนาที่มีการโอน (ยาย)
ดานงานไฟฟาสาธารณะ สงผลกระทบตองาน อาจ
กองชาง เทศบาลตํ าบล กอใหเกิดความผิดพลาดได
บ านแหวน ได มี การ
จัดระบบการควบคุม แต
ยั งไมเพี ยงพอ เนื่ องจาก
ขาดบุ คลากร ทํ าใหการ
บริ การประชาชนในเขต
พื้นที่เปนไปอยางลาชา

- การตรวจสอบคนหาขอมูล - การประเมิ น ผลจาก
ปจจุบันจากทางอินเตอรเน็ต ผูบังคับบัญชา
เพื่ อเปนการเตรี ยมความ
พรอมลวงหนาและสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันทีที่ไดรั บ
หนังสือ

- ระเบี ยบ ขอบั งคั บ ที่ เปน
แนวทางในการปฏิ บัติงานสง
มายังเทศบาลตําบลบานแหวน
ลาชา จึงทําใหเกิดความลาชา
ในทางปฏิบัติ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- การสรรหาประชาสัมพันธ งานไฟฟาสาธารณะ
กองชาง
บุ คคลดวยวิ ธี การรั บโอน
หรื อการขอใชบั ญชี ผู
สอบแขงขันได
- จั ดสงเจาหนาที่ เขารั บ
การอบรม

- เนนย้ํ า ใหเจาหนาที่
ติ ดตามขอมู ลขาวสาร
ตางๆ อยางตอเนื่ อ ง
และปฏิบั ติตามคําสั่งที่
ไดรั บ มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา

งานธุรการ
กองการศึกษา

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
- เพื่อใหการติดตามประเมินผลการใช
จายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ใหเปนไปตามวั ตถุ ประสงคของการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนไป
อย างมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- หน วยงานที่ ได รั บการ
สนั บสนุนงบประมาณหมวด
เงิ นอุ ดหนุ นรายงานสรุ ปผล
การดําเนินงานและใชจายเงิน
ของปงบประมาณที่ ผ านมา
ลาชาหรือบางโครงการไมได
รายงานผลการดําเนินงาน

- การพิ จารณาสนั บสนุ น
งบประมาณใหแกหนวยงาน
ตางๆ เปนไปตามหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย
เกี่ ยวกั บหลั กเกณฑการตั้ ง
งบประมาณและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงิ น
อุดหนุนขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น

- การประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงาน
- การควบคุ มที่ มี อยู
สามารถปองกั นและลด
ความเสี่ ยงได ถามี การ
ปฏิบัติตามการควบคุมที่
กําหนด

- หน วยงานที่ ได รั บการ
สนั บสนุ นงบประมาณหมวด
เงิ นอุ ดหนุ นรายงานสรุ ปผล
การดําเนินงานและใชจายเงิน
ของปงบประมาณที่ ผ านมา
ลาชาหรือบางโครงการไมได
รายงานผลการดําเนินงาน

- กํ าหนดใหหนวยงานที่
ได รั บการสนั บสนุ น
งบประมาณดํ าเนิ นการ
รายงานสรุ ปผลการใช
งบประมาณโครงการภายใน
๓๐ วัน นับแตโครงการแลว
เสร็จ หรือหากเปนโครงการ
ที่ ดํ าเนิ นการตลอด
ปงบประมาณ เชน โครงการ
อาหารกลางวัน ใหรายงาน
หลัง สิ้นปงบประมาณ
- แตงตั้ งคณะกรรมการ
ติ ดตามและประเมิ นผล
โครงการที่ หนวยงานอื่ น
ขอรับเงินอุดหนุน

งานธุรการ
กองการศึกษา

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
งานศึกษาปฐมวัย

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ครู ผู ดู แลเด็ กและผู ชวยครู
ผู ดู แลเด็ กยั งขาดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบี ยบ หนั ง สื อสั่ งการที่
เกี่ ย วของกั บ งานการศึ กษา
ปฐมวั ยโดยเฉพาะการจั ดทํ า
แผนพั ฒนาการศึ กษาของ
สถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญกับ
การเบิกจายงบประมาณ
- ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กขาด
ผูบริหารครูผูสอนไมเพียงพอ ทํา
ใหการดําเนินงานดานตางๆ ขาด
ประสิทธิภาพ

- จัดสงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมการจั ดทํ าหลั กสู ตร
ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา
อยางตอเนื่อง
- จัดแบงหนาที่รับผิดชอบ
อยางชัดเจน

- การประเมิ นผลจาก
ผูบังคับบัญชา
- ประเมิ นผลจากการ
ปฏิบัติงาน

- ครู ผู ดู แลเด็ กและผู ชวยครู
ผู ดู แลเด็ กยั งขาดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบี ยบ หนั งสื อสั่ งการที่
เกี่ ยวของกั บงานการศึ กษา
ปฐมวั ยโดยเฉพาะการจั ดทํ า
แผนพั ฒนาการศึ กษาของ
สถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญกับ
การเบิกจายงบประมาณ
- ศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ กยั งขาด
ผู บริ หาร ครู ผู สอนไมเพี ยงพอ
ทําใหการดําเนินงานดานตางๆ
ขาดประสิทธิภาพ

- จั ด สงพนั ก งานสวน
ตําบล ที่มี สวนเกี่ ยวของ
รวมทั้งครู ผูดูแลเด็กและ
ผู ชวยผู ดู แลเด็ กเขารั บ
การอบรมในหลั กสู ตรที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- สรรหาผู บริ หารศู นย
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนา
การศึ กษาและยกระดั บ
มาตรฐานของสถานศึกษา
และจัดหาครู

งานศึกษาปฐมวัย
กองการศึกษา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - ไมมีเจาหนาที่การเงินและการ
ตามภารกิจของเจาหนาที่
บั ญชี ของกองการศึ กษา และ
ศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ กเทศบาล
ตําบลบานแหวน
- ไมมีเจาหนาที่พัสดุของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
- ขาดการเขารับการอบรม

- รั บโอนจากหนวยงานอื่ น
หรือใหผูที่เกี่ยวของ เชน รับ
โอนจากขาราชการครู
- มอบหมายกองคลังเทศบาล
ตําบลบานแหวน ดําเนินการ
จั ดทํ าพั สดุ และรายงาน
การเงินทุกสิ้นป

- การประเมิ นผลจาก
ผูบังคับบัญชา
- การประเมิ นผลจากการ
ปฏิบัติงาน

- ไมมี เจาหนาที่ การเงิ นและ
บัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานแหวน
- ไมมีเจาหนาที่พัสดุของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตํ าบล
บานแหวน
- ขาดการเขารับการอบรม

- สรรหาบุคลากรเพิ่มตาม
แผนอัตรากําลัง
- สงบุ คลากรเขารั บการ
อบรม

งานธุรการ
กองการศึกษา

วัตถุประสงค
- เพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศ
และประกันคุณภาพการศึกษาและงาน
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไป
ตามกฎหมายระเบี ยบ และขอบั งคั บ
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

กิจกรรม
งานกิจการเด็กและเยาวชน

- งบประมาณที่พัฒนา กิจกรรม - จัดใหความรูแกเด็ก และ - เด็ กและเยาวชนได
ตระหนักถึงการจัดตั้ง สภา
เด็กและ เยาวชน ไมเพียงพอ เยาวชน
- ขาดหนวยงานสนับสนุน และ
เด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค
ขาดการประสานงานกั บ
- เพื่อใหมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให หนวยงานที่เกี่ยวของ
ครบสมบูรณและเรียบรอย
- เพื่อใหเปนไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การ

กิจกรรม
งานกีฬาและนันทนาการ
วัตถุประสงค
- เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กเยาวชน
ประชาชน เลน กี ฬาไมพึ่ งพายาเสพ
ติด, รูจัก เคารพปฏิบัติตาม กฎ กติกา
กฎหมาย ของบานเมือง และพั ฒนา
กี ฬา ชุ มชนไปสู ความเปนเลิ ศ ใน
อนาคต , รูจัก มีวินัย

- บุคลากรที่เปนพนักงาน จาง
ยั งขาด ประสบการณดาน
กิจกรรมนันทนาการ และกีฬา
โดยตรง
- ดานสถานที่มีการ ปรับปรุง
เพี ยงบางสวน ทํ าใหเกิดการ
คั บแคบ และไม สามารถ
เอื้ออํานวยความสะดวกได

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจั ดการแขงขั นกี ฬา
และการสงนั กกีฬาเขารวม
การแขงขันกี ฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ.
2559 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ ยวของ – เบิ กจายเทาที่
จายจริ ง และใชจายอยาง
ประหยัด

- ปริมาณงานที่มีมีมากกวา
จํ านวนบุ คลากร ทํ าให
เกิ ดความลาชาในการ
ดําเนินงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- งบประมาณที่พัฒนา กิจกรรม
เด็กและเยาวชน ไมเพียงพอ
- ขาดหนวยงาน สนับสนุน/ขาด
การประสานงานกับ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

- จัดกิจกรรม เพื่อให เด็ก
และเยาวชนไดมี สวนรวม
- จัดฝกอบรม เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนได ทราบถึ ง
บทบาท หนาที่ของตนเอง

งานกิจการเด็กและ
เยาวชน
กองการศึกษา

- ขาดบุ คลากรที่ มี ความรู และ
ความสามารถ ความชํานาญ ดาน
กีฬา และนันทนาการ
- ประชาชนสวนนอยที่ เห็ นถึ ง
ความสําคัญของการเลน กีฬา การ
ออกกํ าลั งกาย ทํ าใหขาดการมี
สวนรวมในดานงานกี ฬาและ
นันทนาการของ ชุมชน
- ยั งไมมี สถานที่สํ าหรั บใหเด็ ก
เยาวชนประชาชน ไดใชเปนจุ ด
รวมในการเลนกีฬาทุกๆ ประเภท

- สรรหาบุคลากรที่มีความรูความ
งานกีฬาและ
ชํานาญ เพื่อเปนผูฝกซอม กีฬา
นันทนาการ
ตางๆ ของเทศบาลตํ าบลบาน กองการศึกษา
แหวนในการที่ จะสงเสริ มเด็ ก
เยาวชน ประชาชนเขา รวมการ
แขงขันกีฬา ประเภทตางๆ จน
ไดรั บความเปนเลิ ศ ดานการ
กีฬา
- จั ดหาอุ ปกรณกี ฬา ใหแก
ประชาชนทุก ชุมชน
- จัดใหมีการแขงขันกีฬาภายใน
เทศบาล

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
- บุคลากรที่เปน พนักงาน จาง
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ ยั งขาดประสบการณดาน
กิจกรรมศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม
วั ฒนธรรม กิ จกรรม การจั ด
วัตถุประสงค
งานประเพณี ทองถิ่น โดยตรง
- เพื่ อใหใชจายงบประมาณดาน - ดานสถานที่มี การ ปรับปรุ ง
การจั ด งานประเพณี ท องถิ่ น เพี ยงบางสวน ทํ าใหเกิ ดการ
เปนไป กระทรวงการคลังวาดวย คั บแคบและไม สามารถ
การ จัดซื้อจัดจาง และการบริหาร เอื้ออํานวยความสะดวกได
พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ พ . ศ . 2 5 6 0 /
กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของและตามความจําเปน

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจั ดซื้ อจั ดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐/กฎกระทรวง
และหนั งสื อสั่ งการที่
เกี่ยวของ
- เบิ กจายเทาที่ จ ายจริ ง
และใชจายอยางประหยัด
- ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจาย การเก็บรักษา
เงิ นและการตรวจเงิ นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แกไขเพิ่มเติม

- มี การจั ดซื้ อจัดจางแจก
ของกิจกรรมโดยตรงในการ
จั ด งาน โครงการเกิ น
ความจํา เปน และไมเปน
การบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้ นที่
อยางแทจริง
- ตั้งงบประมาณฟุมเฟอย
เกินความจําเปน

- ความเสี่ยงการจัดซื้อจัด
จางในโครงการบางอยาง
ไมสามารถดํ า เนิ น การได
อาจสงผลใหมีการเรียกเงิน
คืนเมื่อหนวยตรวจสอบมา
ตรวจสอบ

- ใหทบทวนและกํ าหนด
มาตรการ งบประมาณใน
การจั ด งานโครงการที่ ใช
จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ตอบสนองความ ตองการ
และแกไข ปญหาอยาง
จริ งจั ง และไมควรตั้ ง
งบประมาณ ฟุมเฟอยเกิน
ความจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ

งานสงเสริม
การศึกษา
กองการศึกษา

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
งานการเงิน การเบิกจายงบประมาณ
ดานเงินอุดหนุน/งานพัสดุ เบิกจาย
ตาม งบประมาณ
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญ
เกี่ยวกับการเบิกจายกระทรวงการคลังวา
ดวย การจั ดซื้อจั ดจางและการ บริหาร
พั สดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560/กฎกระทรวง
และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- กิ จกรรมงานดาน การเงิ น
และการพัสดุ ของศูนยพัฒนา
เด็ กเล็ ก พบวา บุ คลากรยั ง
ขาดความรู ความชํ านาญใน
การปฏิ บั ติ งานการเงิ นและ
ดานการพัสดุ
- กิ จกรรมงานดาน บริ หาร
และวิ ชาการในการจั ดทํ า
แผนพัฒนา การศึกษา พบวา
บุคลากรและเจาหนาที่ยังขาด
ความรู ความเขาใจในการทํ า
แผนพัฒนาการศึกษา และยัง
ไมรั บการฝกอบรมเรื่ องการ
จัดทําแผนพัฒนาการโดยตรง

- ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง
วา ดวยการจั ดซื้ อจั ดจาง
และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
พ.ศ. 2560/กฎกระทรวง
และ หนั งสื อสั่ งการที่
เกี่ยวของ
- นําระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวา ดวยการ รั บ
เงิ น การเบิ ก จายเงิ น การ
ฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น
และ การตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ.
2547 แกไข เพิ่มเติมมาใช
ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ

- ความชํานาญในการ ใช
ระเบี ยบกฎหมายของ
เจาหนาที่ ผู รั บผิ ดชอบ
งาน

- การเขารั บการ ฝกอบรม
ของ เจาหนาที่ สามารถ
นํามาปฏิ บั ติ ดานการเงิ น/
การพั สดุ และแผนพั ฒนา
การศึ ก ษาไดไมชํ า นาญ
เทาที่ควร

- ศึ ก ษากฎหมาย ขอ
ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวของอยู
เสมอ รวมถึงการทบทวน
ถึ งป ญหาที่ เกิ ดจาก
โครงการในรอบที่ผานมา
เพื่อนํามาเปน แนวคิดใน
การแกไขงานที่ กํ า ลั ง
ดําเนินการในปจจุบัน

งานธุรการ
กองการศึกษา

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
- ประชาชนยั งขาดความรู
งานสาธารณสุข : การควบคุมปองกัน ความเขาใจเกี่ ย วกั บ ดาน
โรคไขเลือดออก
สาธารณสุข
- ประชาชนยั ง ไมมี ค วาม
วัตถุประสงค
ตระหนั กในการสรางเสริ ม
- เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการ ปองกันสุขภาพของตนเอง
ปองกั นการเกิ ดโรคไขเลื อดออกให - หนวยงานสาธารณสุ ขใน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
พื้ น ที่ องคกรชุ ม ชนและ
- เพื่อการสรางสิ่งแวดลอมใหมีความ หนวยงานที่ เกี่ ยวของยั งไม
สะอาดและมี การกํ าจั ดขยะน้ําเสี ย กํ า หนดเปาหมายในการ
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุของพาหะ ปองกั นการเกิ ดโรคภั ย
นําโรค
รวมกันอยางชัดเจน

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบและ
หนังสือสั่งการ
- รณรงคประชาสั มพั นธ
ใหประชาชนทราบ และ
ตระหนักถึงอันตรายของโรค
ไขเลือดออก การทําลายแหลง
เพาะพั นธุ ยุ งลายในบาน
ตนเอง
- ประสานงานและดําเนินการ
รวมกับหนวยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ ในการพนหมอกควัน
ควบคุมโรค กรณีพบผูปวย

- รายงานผลการดําเนินงาน
ใหผู บั งคั บบั ญชาและ
ผู บริ หารทราบผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
- เ ค รื อ ข า ย มี ก า ร
ประสานงานในการ
ดําเนินการควบคุมโรค ตาม
ภารกิจหนาที่
- การดํ าเนิ นงานควบคุ ม
ปองกั นโรค สามารถ
ดําเนินการไดทันทวงที

- มี จํ านวนงบประมาณไม
เพียงพอ
- การปฏิบัติงานยังมีความไม
พรอมของบุคลากร เนื่องจาก
ตองใชผู ที่ มี ความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะซึ่งมีอยูนอย ทําใหการ
ปฏิบัติงานบางครั้งไมทันการ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- มีการเขารับเพิ่มกิจกรรม งานสาธารณสุข
ตามโครงการ ในแผนพัฒนา กองสาธารณสุขและ
และรณรงคเพิ่ม
สิ่งแวดลอม
-- จั ดที มในการออก
ปฏิบัติงานเพิ่ม

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตําบลบานแหวน
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํ คัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
กิจกรรม
- ยังมีการตกคางของขยะมูล
งานสิ่งแวดลอม : การจัดการขยะมูล ฝอยในพื้ น ที่ โดยเฉพาะ
ฝอยทั่วไป
เสนทางสายหลัก
วัตถุประสงค
- เพื่ อการจั ด การขยะมู ล ฝอยให
ถูกตองตามหลักการ
- เพื่ อปองกั นและควบคุ มการเกิ ด
แพรกระจายเชื้อโรคที่เกิดจากปญหา
ขยะมูลฝอย

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- การปฏิ บั ติ งานภายใต - มี การตกคางของขยะ
ภารกิ จความรับผิดชอบ ทั้ ง นอยลง
เรื่องระเบียบ คําแนะนํา และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
- การแบงเขตการรับผิดชอบ
ของที มเก็ บขนขยะอยาง
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
- มี การจั ดกิ จกรรมรณรงค
เก็บขยะ ทําความสะอาด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- ปญหาจากรถเก็บขนมีการใช
งานเปนประจํ า ทํ าใหมี การ
ชํารุดเสียหายบอย การทํางาน
จึงไมเปนไปตามแผนการออก
เก็บขนขยะ และมีการตกคาง
ของขยะในบางจุด

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- มีการกําชับผูรับผิดชอบ งานสิ่งแวดลอม
ใหดูแลบํารุงรักษารถอยาง กองสาธารณสุขและ
สม่ํ าเสมอ เพื่ อใหรถมี
สิ่งแวดลอม
สภาพใชงานที่ดี
- จัดกิจกรรมรณรงคสราง
ความตระหนักการเปนจิต
อาสาของพนักงานและคน
ในชุ ม ชนในการรั กษา
ความสะอาด

ผูรายงาน
(นายชุมพร จาปญญะ)
นายกเทศมนตรีตาํ บลบานแหวน
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

รายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
แบบ ปค.6

แบบ ปค.6
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน
ผูตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน
สํ าหรั บปสิ้ นสุ ดวั นที่ 1 เดื อนตุ ลาคม พ.ศ. 2562 ถึ งวั นที่ 30 กั นยายน พ.ศ. 2563 ดวยวิ ธี การสอบทานตามหลั กเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุมภาในสําหรับหนวยงานของรัฐป พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหความมั่นในอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จากการสอบทานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน มีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ป พ.ศ. 2561
อยางไรก็ดี มีขอตรวจพบและขอสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สรุปไดดังนี้
1. ความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ ยงงานตรวจฎี กากอนจาย ตรวจพบวา ทุ กหนวยงานมี การเบิ กจายงบประมาณของตนเอง
มีเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายและพัสดุของหนวยงาน แตพบวา เอกสารประกอบฎีกายังไมครบถวน ทะเบียนคุมตางๆ ไมไดลงเลขบันทึก
บางรายการผิดพลาดจากความเรงรีบเบิกจายเงินงบประมาณ จึงควรวางมาตรการตรวจฎีกากอนจายเงินใหเปนความเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง
เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจถูกหนวยตรวจสอบภายนอก เชน สตง.ปปช. เรียกเงินคืน
1.2 ความเสี่ยงการดําเนินงานตามนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี ยังเปนกิจกรรมที่ตองเฝาระวัง เนื่องจาก
นโยบายเรงดวนของจังหวัด เกี่ยวกับงานพระราชพิธีตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด และมีการสั่งการให อปท.ดําเนินการ
1.3 ความเสี่ยงงานการจัดทํางบประมาณ การเบิกจายในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น e - LAAS ตรวจพบวา งบประมาณบางประเภท ยังไมสามารถเบิกจายในระบบบัญชีได ยังทําการเบิกจายและการบันทึกบัญชี
ดวยระบบมือ ซึ่งอาจเกิดการผิดพลาดได อาจถูกหนวยตรวจสอบภายนอก เชน สตง. ปปช. เรียกคืนเงิน
1.4 ความเสี่ยงงานการจัดทําการเบิกจายงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 4 ศูนย ตรวจพบวา
มีการโอนงบประมาณใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 4 ศูนย ขาดการจัดทําแผนการเบิกจายงบประมาณของศูนยเด็กและไมไดเขา
ดําเนินการเบิกจายผานระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น e - LAAS รวมถึงการจัดทําบัญชีดวยระบบมือ
ซึ่งอาจเกิดการผิดพลาดได อาจถูกหนวยตรวจสอบภายนอก เชน สตง. ปปช. เรียกเงินคืน
1.5 ความเสี่ยงจากแผนการเบิกจายงบประมาณ ยังเปนกิจกรรมที่ตองควบคุม เนื่องจากมีการโอนงบประมาณ
รายจายประจําปในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 จํานวนมาก และรายไดจัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมเขาตามเปาหมายที่
วางแผนการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไว
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
คณะทํางานและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองคกรตามคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน
รวมกันประชุม วางแผน และปรับปรุง พรอมทั้งติดตามระบบการควบคุมภายในขององคกรใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563
ตามความเสี่ยงของกิจกรรมทั้ง 24 กิจกรรม พรอมทั้งกําชับแตละหนวยงานติดตามและเพิ่มความเสี่ยงของทั้ง 5 กิจกรรมในปถัดไป
ลายมือชื่อ

ผูตรวจสอบภายใน

(นายสัญญา เมืองใหม)
ตําแหนง
นิติกรชํานาญการ
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภาคผนวก

คําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน
ที่ 681 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลบานแหวน ประจําปงบประมาณ 2563
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบั ติต ามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ กระทรวงการคลังกํ าหนด เพื่อใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น
เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลดําเนินการดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชน
สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน
ดังตอไปนี้
1. นายจรูญโรจน
2. นายวรวัจน
3. นายสุวรรณสิทธิ์
4. นางจิราลักษณ
5. นายบุรทัช
6. นางสาวอณูพรรณ
7. นายอุดร
8. นายสัญญา

แกวมณี
ปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน
ประธานกรรมการ
บุญญผลานันท รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน กรรมการ
เรือนคํา
หัวหนาฝายอํานวยการ
กรรมการ
รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด
หวังทวยทิพย ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
เสาวพนธ
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
มณีวงศ
ผูอํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
กองแกว
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
เมืองใหม
นิติกรชํานาญการ

ใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่
1. อํานวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานแหวน
3. รวบรวม พิ จ ารณากลั่ น กรองและสรุ ปผลการประเมิ น การควบคุ มภายในในภาพรวมของ
เทศบาลตําบลบานแหวน
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหนวยงานภายในที่สังกัด
5. จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ใหคณะกรรมการฯ ของเทศบาลตํ า บลบานแหวน เสนอรายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม
ภายในตอนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดสงใหนายอําเภอหางดงภายใน 90 วัน
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ
/การจัดทํา...

-2การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลบานแหวน ใหใชรูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังตอไปนี้
1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1)
เปนหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ขอ 9 และขอ 10 วรรค 3
2. รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ) เปนแบบรายงานการ
ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) เปนรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
4. ใหเลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเรงรัด สํานัก/กอง จัดสงรายงานฯ ตามกําหนดโดย
เครงครัด กรณีมีปญหาอุปสรรค ใหรายงานปลัดเทศบาลตําบลบานแหวนทราบโดยดวน
5. ใหคณะกรรมการฯ เปนผูดําเนินประสานการดําเนินงานเปนที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการ
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแกสํานัก/กอง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายชุมพร จาปญญะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

คําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน
ที่ 682 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสํานักปลัดเทศบาล
ประจําปงบประมาณ 2563
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบั ติต ามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ กระทรวงการคลังกํ าหนด เพื่อใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด รายงานผูกํากับดูแลภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ นั้น
เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรี ย บรอยถู ก ตองตามมาตรฐานและหลั กเกณฑปฏิ บั ติ ก ารควบคุ มภายในสํ า หรั บ หนวยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในสํานักปลัดเทศบาล ดังตอไปนี้
ประธานกรรมการ
1. นายสุวรรณสิทธิ์
เรือนคํา
หัวหนาฝายอํานวยการ
รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด
2. นายอนุทิน
กรัณยวัฒนกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ
3. นางวัฒนา
กันทะ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุ มภายในของสํ า นั กปลั ด เทศบาล แลวจัด สงรายงานใหหั ว หนาสํ า นั กปลั ด ทราบ เพื่ อรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน และใหดําเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ของเทศบาลตําบลบานแหวน ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายชุมพร จาปญญะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

คําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน
ที่ 683 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง
ประจําปงบประมาณ 2563
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบั ติต ามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ กระทรวงการคลังกํ าหนด เพื่อใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด รายงานผูกํากับดูแลภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ นั้น
เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรี ย บรอยถู ก ตองตามมาตรฐานและหลั กเกณฑปฏิ บั ติ ก ารควบคุ มภายในสํ า หรั บ หนวยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในกองคลัง ดังตอไปนี้
ประธานกรรมการ
1. นางจิราลักษณ
หวังทวยทิพย ผูอํานวยการกองคลัง
2. นางประไพ
ตามเพิ่ม
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ จันทรศร
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แลวจัดสงรายงานใหผูอํานวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน และใหดําเนินการติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล
ตําบลบานแหวน ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายชุมพร จาปญญะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

คําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน
ที่ 684 /2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองชาง
ประจําปงบประมาณ 2563
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบั ติต ามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ กระทรวงการคลังกํ าหนด เพื่อใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด รายงานผูกํากับดูแลภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ นั้น
เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรี ย บรอยถู ก ตองตามมาตรฐานและหลั กเกณฑปฏิ บั ติ ก ารควบคุ มภายในสํ า หรั บ หนวยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในกองชาง ดังตอไปนี้
ประธานกรรมการ
1. นายบุรทัช
เสาวพนธ
ผูอํานวยการกองชาง
2. นายพิทักขพงค
เมธังกูร
วิศวกรโยธาชํานาญการ
กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ จังสถิตย
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองชาง แลวจัดสงรายงานใหผูอํานวยการกองชางทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน และใหดําเนินการติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล
ตําบลบานแหวน ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายชุมพร จาปญญะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

คําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน
ที่ 685 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2563
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบั ติต ามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ กระทรวงการคลังกํ าหนด เพื่อใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด รายงานผูกํากับดูแลภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ นั้น
เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรี ย บรอยถู ก ตองตามมาตรฐานและหลั กเกณฑปฏิ บั ติ ก ารควบคุ มภายในสํ า หรั บ หนวยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในกองการศึกษา ดังตอไปนี้
ประธานกรรมการ
1. นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ
ผูอํานวยการกองการศึกษา
2. นายนิธิศ
ตาคํามี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร
ศรีคําหมื่น
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา แลวจัดสงรายงานใหผูอํานวยการกองการศึกษาทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน และใหดําเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ของเทศบาลตําบลบานแหวน ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายชุมพร จาปญญะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

คําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน
ที่ 686 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ประจําปงบประมาณ 2563
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบั ติต ามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ กระทรวงการคลังกํ าหนด เพื่อใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด รายงานผูกํากับดูแลภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ นั้น
เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรี ย บรอยถู ก ตองตามมาตรฐานและหลั กเกณฑปฏิ บั ติ ก ารควบคุ มภายในสํ า หรั บ หนวยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
1. นายอุดร
กองแกว
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ประธานกรรมการ
2. นางสุชัญญญา
รุจิชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ
3. นางสาวรสานันท
คงปาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แลวจัดสงรายงานใหผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบล
บานแหวน และใหดําเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาลตําบลบานแหวน ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายชุมพร จาปญญะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

คําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน
ที่ 765 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลบานแหวน ประจําปงบประมาณ 2563
อางถึงคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวนที่ 681/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบานแหวน ประจําปงบประมาณ 2563 นั้น
เนื่องจากมีบุคลากรโอน (ยาย) มาสังกัดใหม และเพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมี
การนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561 และเกิ ด ประโยชนสู ง สุ ด ในการบริ ห ารจั ด การ จึ ง ขอปรั บ ปรุ ง คํ า สั่ ง แตงตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน ดังตอไปนี้
1. นายจรูญโรจน
2. นายวรวัจน
3. นายพิภพ
4. นางจิราลักษณ
5. นายบุรทัช
6. นางสาวอณูพรรณ
7. นายอุดร
8. นายสุวรรณสิทธิ์
9. นายสัญญา

แกวมณี
บุญญผลานันท
ชื่นใจ
หวังทวยทิพย
เสาวพนธ
มณีวงศ
กองแกว
เรือนคํา
เมืองใหม

ปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน
รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน
หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายอํานวยการ
นิติกรชํานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่
1. อํานวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานแหวน
3. รวบรวม พิ จ ารณากลั่ น กรองและสรุ ป ผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายในในภาพรวมของ
เทศบาลตําบลบานแหวน
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหนวยงานภายในที่สังกัด
5. จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ใหคณะกรรมการฯ ของเทศบาลตําบลบานแหวน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตอนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดสงใหนายอําเภอหางดงภายใน 90 วัน นับแตวัน
สิ้นปงบประมาณ
การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลบานแหวน ใหใชรูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังตอไปนี้
1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1)
เปนหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ขอ 9 และขอ 10 วรรค 3
/2. รายงาน...

-22. รายงานประเมิ นองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ) เปนแบบรายงานการ
ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
3. รายงานการประเมิ นผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เปนรายงานการประเมิ นผลการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)
5. ใหเลขานุ การคณะกรรมการฯ ติ ดตามเรงรัด สํานั ก/กอง จัดสงรายงานฯ ตามกํ าหนดโดย
เครงครัด กรณีมีปญหาอุปสรรค ใหรายงานปลัดเทศบาลตําบลบานแหวนทราบโดยดวน
6. ใหคณะกรรมการฯ เปนผูดําเนินประสานการดําเนินงานเปนที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการ
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแกสํานัก/กอง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายชุมพร จาปญญะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

คําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน
ที่ 766 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสํานักปลัดเทศบาล
ประจําปงบประมาณ 2563
อางถึงคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวนที่ 682/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสํานักปลัดเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2563 นั้น
เนื่องจากมีบุคลากรโอน (ยาย) มาสังกัดใหม และเพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมี
การนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอปรับปรุง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสํานักปลัดเทศบาล ดังตอไปนี้
1. นายพิภพ
ชื่นใจ
หัวหนาสํานักปลัด
ประธานกรรมการ
2. นายอนุทิน
กรัณยวัฒนกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ
3. นางวัฒนา
กันทะ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุ มภายในของสํ า นั กปลั ด เทศบาล แลวจั ด สงรายงานใหหั ว หนาสํ า นั ก ปลั ด ทราบ เพื่ อรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน และใหดําเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ของเทศบาลตําบลบานแหวน ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายชุมพร จาปญญะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

