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แบบ ปค. ๑ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน นายอำเภอเมืองลำพูน 
   

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 
  

  จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลเหมืองจี้เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ 
นายอำเภอเมืองลำพูน 
 
 
       พันตรี............................................................. 
                         (ชนินทร  พุฒิเศรษฐ์) 
                                    ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
                                                                               วันที่ 18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป  ดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1 กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน    

     1.2 กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ 
         อปท. (e-plan)  

     1.3 กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
     1.4 กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     1.5 กิจกรรมด้านงานการเงิน 

1.6 กิจกรรมด้านงานการบัญชี 
1.7 กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
1.8 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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๑.9 กิจกรรมด้านการออกแบบและประมาณการราคา 
1.10 กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง 
1.11 กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง 
๑.12 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
1.13 กิจกรรมงานด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.14 กิจกรรมงานด้านงานกฬีาและนันทนาการ 
1.15 กิจกรรมงานด้านงานบำรุงศิลปะจารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีงาม 
๑.๑6 การดำเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
1.17 การปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 
1.18 การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
1.19 งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
2.1 กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ 
2. หาแนวทางในการงดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยให้

ประชาชนทําหนังสือ หรือนําโครงการจากแผนชุมชน/รายงานการประชุมของหมู่บ้านเพ่ือ
เสนอโครงการมาให้กับเทศบาล เพ่ือนำไปบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. การจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่นํามาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
เรียงลําดับความสําคัญตามความเดือดร้อนจากมากไปหาน้อย เพื่อให้แผนฯ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2.2 กิจกรรมงานลงระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผน  และประเมินผลของ 
อปท. (e-plan) 

1. ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้การลงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม 
2.3 กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงคํำชี้แจงงบประมาณ 
1. ประสานงานและ วิเคราะห์การใช้ งบประมาณรายจ่าย ของทุกส่วน/กอง โดย

ขอให้พิจารณาจัดทำงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ 
2.4 กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจากหน่วยงาน/อปท. อ่ืน ที่อยู่ใกล้เคียงในการ 

ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ 
2. ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย รวมถึงการซ่อมแซมทุก ๆ ปี 
3. กําชับเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ/ผู้ปฏิบัติงานให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ตลอดเวลา 
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2.5 กิจกรรมด้านการเงิน   
1. เพ่ิมการตรวจสอบฎีกาและเช็คสั่งจ่ายให้มากข้ึน 
2. ให้ทุกหน่วยทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกฯ อย่าง

เคร่งครัด 
3. มีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 
    3.๑ จัดทำโครงการแผนที่ภาษีฯ บันทึกข้อมูลครบถ้วน 

                                   3.2 จัดทำแผนดำเนินการเพ่ือพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    3.3 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 
2.6 กิจกรรมด้านงานการบัญชี   
1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
2.7 กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้   
1. มีการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีสม่ำเสมอ 
2. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
3. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
4. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีและออกบริการจัดเก็บนอกสถานที่  
2.8 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1. กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้

ตรงกับความต้องการใช้งานมากท่ีสุด 
2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและ

เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 
2.9 กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา     
1. รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง, กำหนดกรอบผู้ช่วยนายช่างโยธา, 

ออกแบบเพิ่มเติม 
2. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบและประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง

จากพาณิชย์จังหวัด 
2.10 กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง 
1. ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาก่อสร้างและกำหนดการตรวจรับงานจ้างให้

ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
2. จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ 
2.11 กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง 
1. วางแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของ

ปีงบประมาณ 
2. กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างให้อยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญาจ้าง  
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2.12 กิจกรรมด้านบริหารงานการศึกษา 
1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
2. ศึกษาดูงานจากหน่วยที่เป็นหน่วยงานต้นแบบหรือได้รับรางวัลมาตรฐานด้าน

การศึกษา 
2.13 กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่ง

การและระเบียบเกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ 
2.14 กิจกรรมงานด้านงานกีฬาและนันทนาการ 
1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ เพ่ือเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬาต่าง ๆ ของ

เทศบาล ในการที่จะส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆจน
ได้รับความเป็นเลิศด้านกีฬา 

2.15 กิจกรรมด้านงานบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีงาม 

๑. สรรหาบุคคลที่มีความชำนาญด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

2.16 กิจกรรมด้านการดำเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
1. ดำเนินงานในรูปแบบกรรมการ ให้รัดกุมทุกข้ันตอน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเปลี่ยนวิธีรับเงินผ่านบัญชีธนาคารมากขึ้น 
3. กำหนดวันจ่ายเงินสดให้ใกล้เคียงกับวันที่ระบบโอนเงินเข้าบัญชี และจูงใจให้ผู้มี

สิทธิฯ รับเงินโดยการโอนเข้าบัญชี 
2.17 การปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 
1. สำรวจและจัดเตรียมข้อมูลในต้นปีงบประมาณ 

                   2. ประสานขอความร่วมมือผู้นำชุมชนและญาติของผู้สูงอายุ/พิการ  
                     3. ประสานของกำลังช่างฝีมือจากหน่วยงานอื่น 

                2.18 กิจกรรมด้านงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
           1. มีการออกให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่และประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสายของเทศบาล  

 2. ขอความอนุเคราะห์จากผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์การออกฉีดวัคซีนป้องกัน          
                     โรคพิษสุนัขบ้า ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

2.19 กิจกรรมด้านงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
           1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมรักษาความ
สะอาด เน้นการแก้ปัญหาเพ่ือการ บูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการกำจัดอย่างถูกวิธีและคัด
แยกขยะในครัวเรือน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
 1. สำนักปลัด 
       1.1) กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

การดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และการจัดทําแผนมีขั้นตอน 
การปฏิบัติโดยต้องผ่าน การประชาคมซ่ึงในการประชาคม 
มีปัญหาคือ ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร 
และปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ทําให้ต้องงดการอยู่เป็นกลุ่มท่ีมคีนจํานวนมาก 

- กิจกรรม/โครงการท ี่นํามาบรรจุลงในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น มีจํานวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มากเกินไป 

- โครงการตามแผนไม่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด เน ื่องจาก 
มีงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอในการดําเนินการ 

- ประชาชนขาดความรู้ในการจัดทําแผนฯ 
1.2) กิจกรรมงานลงระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท. (e-plan) 
- ระบบมีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้อง 

กับแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินทำให้ 
เจ้าหน้าท่ีขาดความเข้าใจในการลงข้อมูล 

- สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า ทำให้การลงข้อมูล 
ในบางครั้งช้าและไม่เสถียร 

1.3) กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณ และการ
เปล่ียนแปลงคํำช้ีแจงงบประมาณ 

- การจัดตั้งงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับความจําเป็น 
ทีต้่องการใช้ 

- มีการโอนเงินงบประมาณบ่อยคร้ัง 
 

1. สำนักปลัด  
จากการประเมินความเส่ียงของงานวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน พบว่ามีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง 
ที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการจัดประชุมประชาคม
ระดับตําบล กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เข้าร่วม 
ไม่มากเท่าที่ควร ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้นําชุมชน/ 
ผู้นําหมู่บ้าน และปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส      
COVID-19 ทำให้ต้องงดการอยู่เป็นกลุ่มที่มีคน 
จํานวนมาก และกิจกรรม/โครงการท่ีนํามาบรรจุ 
ลงในแผนพัฒนาท้องถ่ินมีโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานมากเกินไป ถึงแม้จะเป็นความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นที่โดยตรงทั้งหมด เนื่องจาก 
มีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอในการดําเนินการ 
 จึงได้มีการปรับปรุงการควบคุม ดังนี้ 

1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์บทบาทของประชาชน 
ในการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ 

2. หาแนวทางในการงดความเสี่ยงการแพร่ 
ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยให้ประชาชนทําหนังสือ 
หรือนําโครงการจากแผนชุมชน/รายงานการประชุม 
ของหมู่บ้านเพ่ือเสนอโครงการมาให้กับเทศบาล  
เพ่ือนำไปบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

3. การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
ที่นํามาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเรียงลําดับ 
ความสําคัญตามความเดือดร้อนจากมากไปหาน้อย 
เพ่ือให้แผนฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

งานลงระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน  
และประเมินผลของ อปท. (e-plan) พบว่ามีจุดอ่อน 
ที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงในเร ื่องการปรับปรุง 
ระบบของส่วนกลาง จึงได้มีการปรับปรุงการควบคุม 
ดังนี้ 
       1. ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ 
การลงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องเข้ารับการฝึกอบรม 
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- มีการอนุมัติโครงการต่าง ๆ จากส่วนกลาง เช่น กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอ และการ
กําหนดให้มีการอุดหนุนงบประมาณซึ่งเทศบาล 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้   

1.4) กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดจาก 
สภาพแวดล้อมภายใน คือ 

- ยานพาหานะชํารุดบ่อย 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

และไม่เหมาะสม 
- การติดต่อส่ือสารนอกเวลางานมีข้อบกพร่อง/ 

จุดบอด 
2. กองคลัง 
      1.5) กิจกรรมด้านงานการเงิน 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
      - การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน   
      - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน
โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
      - ฎีกาเบิกจ่ายเงินรวมถึงเอกสารในแต่ละปีมีจำนวน
มาก และมีพ้ืนที่จำกัด 
      1.6) กิจกรรมด้านงานการบัญชี 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
      - เกิดปัญหาจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตในองค์กร ที่ไม่
เสถียร และเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน มีประสิทธิภาพ
ต่ำว่าการใช้งานจริง ขาดการดูแลรักษา 

- การใช้ระบบบันทึกบัญชีมีการลงรับเงินรายได้และ
รายจ่ าย ยั งเกิดความผิดพลาด เช่น  ลงผิดประเภท         
ผิดหมวด หรือลงจำนวนเงินผิด ทำให้เกิดความผิดพลาดใน
การลงบัญชี เป็นผลทำให้ต้องทำการปรับปรุงบัญชีใหม่ใน
เดือนถัดไป ส่งผลให้งบการเงินคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับรายการ
ท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน 

 งานการโอนงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลง 
คําชี้แจงงบประมาณ  พบว่า มีจุดอ่อนที่เป็นความ
เสี่ยง ที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณ 
ที่ไม่เพียงพอกับความจําเป็นที่ต้องการใช้ การโอนเงิน
งบประมาณบ่อยครั้งในปีงบประมาณ จึงได้มีการ
ปรับปรุงการควบคุม ดังนี้ 

- จัดตั้งงบประมาณไว้ให้เหมาะสมเพียงพอ 
กับความ จําเป็นท่ีต้องการใช้ 
        - โอนเงินงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่าย 
และถูกต้องตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 

งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย    
พบว่ามีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง 

ในเร่ืองยานพาหานะ (รถบรรทุกน้ำ) ชํารุดบ่อย 
อุปกรณท่ี์ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
และไม่เหมาะสม การติดต่อสื่อสารนอกเวลางาน 
มีข้อบกพร่อง/จุดบอด จึงได้มีการปรับปรุงการควบคุม 
ดังนี้ 

- ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ
จากหน่วยงาน/อปท.อื่น ที่อยู่ใกล้เคียงในการ 
ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ 

- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 
ที่ใช้สำหรับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงการซ่อมแซมทุก ๆ ปี 

- กําชับเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ/ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้เตรียม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา 
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     1.7) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ การจัดเก็บรายได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว ้
     1.8) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
      - มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้
เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด
จ้างไม่ครบถ้วน   
      - การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิก
จ่ าย เงินทำให้ ก ารจัดสรรงบประมาณ ไม่ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ 
      - การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองมีการบันทึกรับ-จ่ายช้า 
3. กองช่าง 
        กองช่างมีภารกิจอันมีหน้าที่ด้านงานสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการต่าง ๆ งานบำรุงรักษาอาคาร งาน
สถานที่  งานสำรวจ ออกแบบ งานประมาณการ และ
ควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานควบคุม
อาคาร และงานอื่น ๆ ตามโครงสร้าง 
       ๑.9) กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา  
เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ดังนี้ 
        1.9.1) ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นลงอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการปรับอัตราค่า F ทำให้การประมาณการ
ไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือเกิดความคลาดเคลื่อน เมื่อถึง
เวลาประกาศจัดซื้อจัดจ้างจริง ทำให้มีการแข่งขันจากผู้
รับจ้างน้อยราย 
        1.9.2) ราคาบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์
จังหวัด และไม่มีในสำนักงบประมาณ ทำให้เกิดความล่าช้า
ในการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการคิดประมาณราคา 

2. กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น  4 งาน  คือ  

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 พบว่า 
      1) งานการเงิน  พบว่าเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายฎีกายังมีหลักฐานไม่ครบถ้วน และพื้นท่ีในการ
จัดเก็บแฟ้มเอกสารท่ีไม่เพียงพอ 
      2) งานบัญชี พบว่าเกิดปัญหาจากอุปกรณ์และ
เครือข่ายในการใช้งาน มีการควบคุม และการวางแผน
ในการทำงาน 
      3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ในส่วนของแผน
ท่ีภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการ จึงมีความเสี่ยงท่ีต้อง
ติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
      4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ พบว่าจาก
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีจำนวนมากในคราวเดียวกับ 
ทำให้การจัดทำเอกสารประกอบหรือตามงานเอกสาร
เป็นไปด้วยความล่าช้า ด้านงานทะเบียนทรัพย์สิน 
สิ่งก่อสร้าง มีการจัดทำไม่เป็นปัจจุบัน 
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     1.10) กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง เป็นความเสี่ยง
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนี้ 
     1.10.1) ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการไป
ทำงานประจำ ไม่มีเวลาตรวจการจ้าง 
    1.10.2) การแจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างแก่
กรรมการตรวจรับมีความล่าช้า  
     1.11) กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง เป็น
ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนี้ 
     1.11.1) มีการดำเนินงานก่อสร้างในช่วงฤดูฝนทำให้
การก่อสร้างเกิดการล่าช้า 
     1.11.2) การจัดทำแผนการก่อสร้างไม่เหมาะสมต่อ
สภาพภูมิอากาศ 
     1.11.3) ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้า 
4. กองการศึกษา 
      กิ จกรรมกองการศึ กษ ามี ความ เสี่ ย งที่ เกิ ดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 4 งานดังนี้ 
     1.12) งานบริหารการศึกษา 
     - กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา พบว่ามีความล่าช้าเนื่องจากมีการ
โยกย้ายของพนักงานเทศบาล 
     1.13) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     1.13.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองจี้   
     การความคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอแต่ยังคงต้อง
ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย  
     1.13.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่เส้า การความคุม
ภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอแต่ยังคงต้องติดตามและ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและด้าน
การจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตน เองของ
สถานศึกษา 

      3. กองช่าง จากการติดตามผลตามแบบรายงาน
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค.5 ) 
พบว่า  
      กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา    
มีการควบคุมเพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง 
คื อ  มี การสนั บ สนุ น ให้ บุ คลลากรของเทศบาล
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยและมีการกำชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่าง
เคร่งครัด 
        อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำ
ให้การประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือเกิด
ความคลาดเคลื่อน เมื่อถึงเวลาจัดซื้อจัดจ้างจริง ทำให้
มีการแข่งขันจากผู้รับจ้างน้อยราย และราคาบาง
รายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด และไม่มีใน
สำนักงบประมาณ ทำให้เกิดความล่าช้าในการหา
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการคิดประมาณราคา 
         กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมงานและตรวจรับงานจ้าง มีการควบคุม
เพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ
งานจ้างทุกโครงการก่อสร้าง 
         อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินการ
ก่อสร้าง มีการเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างไม่ทันตาม
กำหนดการ และประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่มีความรู้ด้านงาน
ก่อสร้างเท่าที่ควร และคณะกรรมการฯ ไม่ค่อยให้
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใน ก ร ณี ง าน เกิ น สั ญ ญ า จ้ า งที่
คณะกรรมการฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
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      1 .1 3 .3 ) ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ กบ้ าน ฝั่ งห ม่ิ น          
การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอแต่ยังคงต้อง
ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย และมีความล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความ
เข้าใจในขั้นตอนวิธีการ  
      1.14) งานกีฬาและนันทนาการ 
      - บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยตรง 
      1.15) งานบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 
     - เป็นการทำงานร่วมมือกับประชาชนในพ้ืนที่ทำให้การ
ประสานงานและการควบคุมด้านเวลามีการคลาดเคลื่อน 
5. กองสวัสดิการสังคม 
       ๑.๑6 การดำเนินงานจ่ายเงิน เบี้ ยยังชีพ  เป็น
ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือสร้าง
หลักประกันรายได้และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ และคน
พิการ มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก  เนื่องจากเทศบาลตำบลเหมืองจี้มีผู้รับเงินเป็น
เงินสดจำนวนมาก มีความเสี่ยงจากการจัดการเงินสด
จำนวนมาก ทั้งเสี่ยงต่อความผิดพลาดและความปลอดภัย  
ความเสี่ยงภายนอกคือ ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเงินในวันที่
ออกบริการจ่ายเงิน และความเสี่ยงติดเชื้อ Covid 19 จาก
การร่วมกลุ่มคนจำนวนมาก       
      1.17 การปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ
และผู้พิการ การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามสิทธิ มีความเสี่ยง
จากขั้นตอนการพิจารณายาวนาน และการส่งมอบวัสดุ
ล่าช้า ทำให้มีเวลากระชั้นชิดในการดำเนินงานก่อสร้าง/
ปรับปรุงความเสี่ ยงภายนอก คือ ราคาวัสดุมีความ
เปลี่ยนแปลง ราคาวัสดุปรับเพ่ิมสูงขึ้นจากช่วงประเมิน
ราคาตอนเสนอโครงการ  และขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
ฝีมือในการก่อสร้าง 

     กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง  มีการ
ควบคุมเพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ 
มีการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างทุกโครงการก่อสร้าง 
        อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เกี่ยวกับการก่อสร้างมีความล่าช้า เสร็จไม่ทันตาม
กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่งต้องรอเก็บ
งานที่อ่ืนก่อนมาดำเนินการ 

4. กองการศึกษา  กองการศึกษา  เทศบาลตำบล
เหมืองจี้ได้วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ห ลั ก เก ณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 พบว่ามี่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน 4 
งานดังนี้ 
     1) งานบริหารการศึกษา 
     2) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     3) งานด้านกีฬาและนันทนาการ 
     4) งานบำรุงศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
     ผลการประเมินความเสี่ยง 
     การประเมินความเสี่ยงในกองการศึกษา เทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมมีการ
กำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรม
การทำงานที่สอดคล้องตามคำสั่ง การแบ่งงานและการ
มอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา แต่ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
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6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        1.18) งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
          งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
           - การสำรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
           - การดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษ   
สุนัขบ้า  
          งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
           - การประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่
องค์กรชุมชนในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการ
เกิดโรคภัยร่วมกันอย่างชัดเจน 
          งานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
           - การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
           - การดำเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
          1.19) งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
           - การจัดเก็บขยะมูลฝอยบางชุมชนมีระบบการ
จัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิด
โรคติดต่อ หรือการระบาดของโรคติดต่อในชุมชน ทำให้คน
ในชุมชนเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้  
ประกอบกับพ้ืนที่ตำบลเหมืองจี้มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง แต่ยังมี
บางหมู่บ้านที่ยังมีการคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง และไม่ได้จัดการ
สิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ดีเท่าที่ควร จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนได้ รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนไม่สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

    ผลการประเมินความเสี่ยง 
     กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองจี้มีการ
ควบคุมที่เหมาะสม โดยการติดตามตรวจสอบจาก
ผู้บริหารและผู้ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งให้กำกับ 
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    กิจกรรมการควบคุมของกองการศึกษาอยู่ใน
ระดับที่มีความเหมาะสม มีการติดตามและปรับปรุง
ระบบงานทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรู้บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ 

การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
กองการศึกษา มีความครอบคลุมทุกด้านและมีการ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับดี 
    การประเมินผล 
    มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบ 
ของกองการศึกษา มีความเหมาะสม และเพียงพอ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2) การประเมินความเสี่ยง  
1. สำนักปลัด 
       2.1) กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- กิจกรรม/โครงการที่นํามาบรรจุลงในแผน 
พัฒนาท้องถิ่นมีจํานวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
มากเกินไปทำให้แผนพัฒนาท้องถ่ินไม่ได้ประสิทธิภาพ 
เท่าท่ีควร โครงการท่ีประชาชนต้องการจริง ๆ  
ไม่สามารถดำเนินการได้ท่ัวถึง 

- การประชุมประชาคมระดับตําบลซึ่งส่วนใหญ่ 
จะเป็นผู้นําชุมชน/ผู้นําหมู่บ้าน ประชาชนที่เข้าร่วม 
มีจํานวนน้อย 

2.2) กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน และประเมินผลของอปท.        
(e-plan) 

- ระบบ (e-plan) มีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ 
- สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า ทําให้การลงข้อมูล 

ในบางครั้งช้าและไม่เสถียร 
2.3) กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณและการ

เปล่ียนแปลงคํำช้ีแจงงบประมาณ 
- เพ่ือให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอ 

กับความจําเป็น และถูกต้องตามระเบียบวิธีการ 
งบประมาณของเทศบาล 

2.4) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย 

- ยานพาหานะ (รถบรรทุกน ้ำ) ชํารุดบ่อย 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
และไม่เหมาะสม การติดต่อส่ือสารเจ้าหน้าท่ี 
ประจํารถน้ำ นอกเวลางานมีข้อบกพร่อง/จุดบอด 
 

     5. กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 พบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

๑. การดำเนินงานจา่ยเงินเบี้ยยังชีพ 
๒. การปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้

พิการ 
๑. การดำเนินงานจา่ยเงินเบี้ยยังชีพ ดำเนินการ

ควบคุมดังนี้ 
 1.1 ดำเนินงานในรูปแบบกรรมการ ให้รัดกุมทุก

ขั้นตอน 
 1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเปลี่ยนวิธีรับเงิน

ผ่านบัญชีธนาคารมากขึ้น 
     1.3 กำหนดวันจ่ายเงินสดให้ใกล้เคียงกับวันที่ระบบ
โอนเงินเข้าบัญชี และจูงใจให้ผู้มีสิทธิฯ รับเงินโดยการโอน
เข้าบัญชี 

๒. การปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้
พิการ ดำเนินการควบคุมดังนี้ 
     2.1 สำรวจและจัดเตรียมข้อมูลในต้นปีงบประมาณ 
     2.2 ประสานขอความร่วมมือผู้นำชุมชนและญาติของ
ผู้สูงอายุ/พิการ  
     2.3 ประสานของกำลังช่างฝีมือจากหน่วยงานอ่ืน
ข้อสรุป 
     กองสวัสดิการสังคม ได้ควบคุมภายในกิจกรรมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังคงต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาด   
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. กองคลัง 
        2.5) กิจกรรมด้านงานการเงิน 
        การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า  สอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม.และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน  มี
การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ 

 2.6) กิจกรรมด้านงานการบัญชี 
         การประเมินความเสี่ยง ด้านระบบการบันทึกบัญชี
เกิดความล่าช้า และเกิดการผิดพลาดในตัดยอดเงิน ประเภท 
หมวด ที่ผิด 
        2.7) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
        การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามี
ความเสี่ยง เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจะต้องศึกษา
ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มาก ต้องมีความพยายาม 
ขยันและอดทนในการออกสำรวจและจัดเก็บรายได้ 
        2.8) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
       การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่าควรมีการจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เหมาะสมท้ังระยะเวลาและงบประมาณที่ต้ังไว้ เพราะอาจทำให้
การทำงานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 
เนื่องจากจำเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง การปฏิบัติท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 
3. กองช่าง 
       2.9) จำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
       2.10) ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างทุกๆเดือน 
หากรายการที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด ให้เจ้าหน้าที่สืบ
ราคาจากห้างร้านที่อยู่ในพื้นท่ี 
       2.11) ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการ
ดำเนินงานก่อสร้าง 

        6. กองสาธารณสุข  
       1.1 งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
      งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
       - การสำรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและ
แมวยังไม่ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  
       - มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของเป็นจำนวน
มากจึงไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ 
       งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
        - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพ
ตนเอง 
        - หน่วยงานสาธารณสขุในพื้นที่องค์กรชุมชน
ในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่กำหนดเป้าหมาย
ในการป้องกันการเกิดโรคภัยร่วมกันอย่างชัดเจน 
       งานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
        - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติด
เชื้อโควิด-19 
         - วัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุม
โรคยังไม่เพียงพอ 

1.2 งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
        - การจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน มีความ
หลากหลายทางพฤติกรรม การมีระเบียบวินัยและ
ความตระหนักต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปริมาณขยะที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน ปัญหาการ
ปล่อยน้ำเสียจากอาคารหรือสถานประกอบกิจการไม่
มีการบำบัด การประกอบธุรกิจที่เกิดมลพิษทางเสียง 
กลิ่น ฝุ่น ควัน ทำให้ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ข้างเคียง
ได้รับความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่จึงได้บังคับใช้
กฎหมายในการควบคุมกำกับดูแลปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่   
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
       2.12) ประชาชนที่ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงาน
จ้างเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างไม่ทัน
ตามกำหนดการ 
       2.13) ประชาชนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจ
รับงานจ้างไม่มีความรู้ในด้านงานก่อสร้าง 
       2.14) การก่อสร้างมีความล่าช้า เสร็จไม่ทันตาม
กำหนด 
       2.15) สภาพภูมิอากาศในช่วงที่ดำเนินงานก่อสร้าง   
ไม่เอ้ืออำนวยต่อการก่อสร้าง 
4. กองการศึกษา 
        2.16) งานบริหารการศึกษา 
        - กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา และบุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
        2.17) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        2.17.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
เหมืองจี ้
        - ปัจจัยเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ บุคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุและการ
ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระบบงานบ่อยครั้ง 
        2.17.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่เส้า 
        - ปัจจัยเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ บุคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุและการ
ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระบบงานบ่อยครั้ง 
        2.17.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหม่ิน 
        - ปัจจัยเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ บุคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุและการ
ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระบบงานบ่อยครั้ง 
         

     - ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อโรค
และส่งกลิ่นเหม็น  
     - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี 
      ผลการประเมินพบว่า งานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีระบบการควบคุมภายในที่มีดำเนินงาน
ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ แต่เนื่องจากด้วยภาระ
งานที่ต้องปฏิบัติมีหลายกิจกรรม แต่มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสายงานตรงตามองค์ประกอบไม่เพียงพอ
ดังนั้น จึงยังต้องมีการควบคุมการดำเนินงานกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
     1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และสร้างความ
ตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออก 
     2. มีการออกให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่และ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเช่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสายของเทศบาล และขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์การออกฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน    
     3. รายงานผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค ติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
เครือข่ายมีการประสานงานในการดำเนินการควบคุม
โรคตามภารกิจหน้าที่ 
      4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการร่วมรักษาความสะอาด  เน้นการ
แก้ปัญหาเพ่ือการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการกำจัด
ขยะอย่างถูกวิธีและคัดแยกขยะในครัวเรือน 
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        2.18) งานกีฬาและนันทนาการ 
        - บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยตรง 
        2.19 งานบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีงาม 
        - เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจาก
บุคลากรในกองการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ซึ่งได้รับงานจากส่วนอ่ืนซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ล่าช้า 
5. กองสวัสดิการสังคม 
        2.20) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ความเสี่ยงเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  เนื่องจากเทศบาลตำบล
เหมืองจี้มีผู้รับเงินเป็นเงินสดจำนวนมาก มีความเสี่ยงจากการจัด
การเงินสดจำนวนมาก ทั้ งเรื่องความผิดพลาดและความ
ปลอดภัย  ความเสี่ยงภายนอกคือ ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเงินใน
วันที่ออกบริการจ่ายเงิน และความเสี่ยงติดเชื้อ Covid 19 จาก
การร่วมกลุ่มคนจำนวนมาก 
        ๒.21) การปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้
พิการ มีความเสี่ยงจากข้ันตอนการพิจารณายาวนาน และการส่ง
มอบวัสดุล่าช้า ทำให้มีเวลากระชั้นชิดในการดำเนินงานก่อสร้าง/
ปรับปรุง  ความเสี่ยงภายนอก คือ ราคาวัสดุมีความเปลี่ยนแปลง 
ราคาวัสดุปรับเพ่ิมสูงขึ้นจากช่วงประเมินราคาตอนเสนอ
โครงการ  และขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือในการก่อสร้าง 
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        2.22) งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
            งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
        - จากการสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  
        - มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของเป็นจำนวนมากจึงไม่
สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้หมด 
        งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
        - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุข 

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการ
ใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร  ทั้ ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
      กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม มีการ
ติดตาม การแก้ไขจุดอ่อน เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน และแก้ไขความเสี่ยงนั้นให้ลดลง 
พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
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         - ประชาชนยังไม่มีความตะหนักในการสร้างเสริม
ป้องกันสุขภาพตนเอง 
         งานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) 
          - โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
          - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อ 
โควิด-19          
         2.23) งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
         - ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อโรค
และส่งกลิ่นเหม็น  
        - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี 
3) กิจกรรมการควบคุม  

1. สำนักปลัด 
3.1) กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา ตลอดจนนโยบาย
ของผู้บริหาร 

- การทําหนังสือประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสาร 
การเข้าร่วมประชุมประชาคมตําบล ให้ประชาชนรับทราบ
ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 

- การอนุมัติแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยผ่านการพิจารณา 
จากคณะกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ ก่อนที่จะประกาศใช้แผนฯ 

- การปรับปรุงแผน การควบคุมการนําแผนพัฒนาไปสู่ 
การปฏิบัติ ต้องคํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วน ความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงในการพัฒนา 
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3.2) กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศ 

เพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท. (e-plan) 
- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้ารับการอบรม 

ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดฝึกอบรม 
- ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้การลงข้อมูลได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3) กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณ และการ

เปล่ียนแปลงคํำช้ีแจงงบประมาณ 
- จัดต้ังงบประมาณไว้ให้เพียงพอกับความจําเป็นทีต้่องใช้ 
- โอนเงินงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่าย 

และถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 
3.4) กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน ้ำจากหน่วยงาน/อปท.อื่น 
ที่อยู่ใกล้เคียงในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ 

- จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อและวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการ
ซ่อมแซมทุก ๆ ปี 

- กําชับเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ/ผู้ปฏิบัติงานให้เตรียม 
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา 

2. กองคลัง 
         3.5)  กิจกรรมด้านการเงิน 
         3.6)  กิจกรรมด้านการบัญชี 
         3.7) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
         3.8) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
         ทั้งส่ีกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
         ถือปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ      
รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 (2) พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510, 
พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวง 
ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง (3) พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
มี ค ำสั่ งแ ต่ ง ต้ั ง เจ้ าหน้ า ท่ี รั บผิ ดชอบ เป็ นลายลั กษ ณ์ อั กษ ร 
ผู้อำนวยการกองคลังติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำสม่ำเสมอ 
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3. กองช่าง 
       3.9) รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง, 
กำหนดกรอบผู้ช่วยนายช่างโยธา, ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
เพ่ิมเติม 
       3.10) ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบ
และประมาณราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด 
       3.11) จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมในการตรวจ
รับงานจ้างให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 
       3.12) ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาก่อสร้างและ
กำหนดการตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง 
       3.13) กำชับให้ช่างผู้ควบคุมงานประสานงานกับ
ประชาชนในพื้นท่ีดำเนินงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 
       3.14) วางแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่
ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 
       3.15) กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างให้อยู่
ภายในระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
4. กองการศึกษา 
        3.16) งานบริหารการศึกษา 
        - กิจกรรมด้านบริหารและวิชาการ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาดำเนินการโดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมจากระเบียบ หนังสือสั่ งการจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำเนินการจัดทำตาม
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
        3.17) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        3.17.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
เหมืองจี ้
        - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน     
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        3.17.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่เส้า 
        - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน       
        3.17.3) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านฝั่งหม่ิน 
          - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
        3.18) งานกีฬาและนันทนาการ 
        - บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพ่ือแบ่ง
ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน 
        3.19) งานบำรุงศิลปะจารีตประเพณี  ภู มิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 
          - บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพ่ือแบ่ง
ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน 
5. กองสวัสดิการสังคม 
        3.20) ดำเนินงานในรูปแบบกรรมการ ให้รัดกุมทุก
ขั้นตอน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเปลี่ยนวิธีรับเงินผ่าน
บัญชีธนาคารมากขึ้น 
        3.21)  สำรวจและจัดเตรียมข้อมูลในต้นปีงบประมาณ  
ประสานขอความร่วมมือผู้นำชุมชนและญาติของผู้สูงอายุ/พิการ  
ประสานของกำลังช่างฝีมือจากหน่วยงานอื่น         
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       3.22) งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
       งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
       - รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมี  ส่วน
ร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพาหะนำโรค ใน
บริเวณที่พักอาศัย อย่างสม่ำเสมอ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์หยอด
ทรายเทมีฟอส และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ทั้ง 14 
หมู่บ้าน ประสานงานและดำเนินการ่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ ในการพ่นหมอกควันควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วย 
       งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
        - ออกเทศบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 
        - ออกสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทุกปี และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80        
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        งานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
         - รณรงค์ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน 
          - ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 
ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือ
หลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอน
หรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ ราวบันได เป็นต้น 
          - หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า 
          - ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้
เว้นระยะห่างจากคนอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการ
เข้าไปในพ้ืนที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพ้ืนที่ปิด 
         3.23) งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
         - รณรงค์ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมรักษาความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจความรับผิดชอบ 
ทั้งเรื่องระเบียบ คำแนะนำ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ ทำความสะอาด
ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
4) สารสนเทศและการสื่อสาร  
1. สำนักปลัด 

4.1) กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- มีการนําระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการ 

บริหารงาน และการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล 
มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทําให้การบริหารงาน 
ของสํานักปลัดเทศบาล สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันเวลา
สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบอินเตอร์เน็ต 
เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย, พระราชบัญญัติต่าง ๆ 
ท่ีมีผลบังคับใช้ในเร่ืองปัจจุบัน 

- การประสานงานภายนอกสํานักงาน เช่น ติดต่อ
ประสานงานกับเทศบาล, อบจ., อบต. ใกล้เคียง 
ท้องถิ่นอําเภอ, ท้องถิ่นจังหวัด, ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นตน้ 
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 - มีระบบการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ 

และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกัน 
หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

4.2) กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผน และประเมินผลของ อปท. (e-plan) 

- การประสานงานภายนอกสํานักงาน เช่น 
ติดต่อประสานงานกับเทศบาล, อบต. ใกล้เคียง 
ท้องถิ่นอําเภอ, ท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น 

- มีระบบการสื่อสารพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ 
และความเข้าใจท่ีดีระหว่างบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกัน 

4.3) กิจกรรมการโอนเงินงบประมาณ และการ
เปล่ียนแปลงคํำช้ีแจงงบประมาณ 

- ประสานงานและวิเคราะห์การใช้งบประมาณ 
รายจ่ายของทุกส่วนราชการ 3 เดือน ย้อนหลัง 
เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
ให้เพียงพอในปีงบประมาณ 

4.4) กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- การประสานงานภายนอกสํานักงาน เช่น 
ติดต่อประสานงานกับเทศบาล, อบต. ใกล้เคียง 

- มีการนําระบบอินเตอร์เน็เข้ามาช่วยในการ 
บริหารงานและการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

- การใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างผู้บังคับบัญชา/ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เฟสบุ๊ค  
ไลน์กลุ่ม ฯ  
2. กองคลัง 
        ๔.5) มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ         
แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน 
        ๔.6) จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน          
        ๔.7) มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ
หนา้ที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
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๔.8) จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพ่ือนำมาพัฒนา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
4) สารสนเทศและการสื่อสาร  
3. กองช่าง 
        4.9) จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง 
        4.10) จัดทำแผนการดำเนินงานของกองช่าง 
        4.11) ประสานงานกับกองคลังเรื่องระยะเวลาใน
การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 
        4.12) ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพ่ือทราบความ
ต้องการของชุมชนที่ถูกต้อง เพ่ือจะได้ไม่มีการแก้ไขแบบ
และประมาณการราคา  
        4.13) จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการ
เข้าดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ 
        4.14) ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงาน
ก่อสร้างผ่านเสียงตามสาย 
        4 .15 ) จัดส่ งหนั งสื อแจ้ งให้ ประชาชนที่ เป็ น
กรรมการตรวจรับงานจ้างทราบกำหนดการตรวจรับ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 
        4.16) ประสานงานกับ พัสดุ  กองคลั งในการ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในห้วงระยะเวลาไตรมาสที่ 1 
และ 2 เพ่ือหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 
        4.17) จัดทำหนังสือเตือนให้ผู้รับเหมาดำเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง  
4. กองการศึกษา 
        4.18) มีการนำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการ
บริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร  การติดต่อ
ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึง
สามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันต่อเวลาที่
กำหนดและมีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์โทรสาร
ไปยังบุคคล หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผล
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  
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5. กองสวัสดิการ 
        4.19) ประสานกับผู้นำทางโทรศัพท์ และช่องทาง 
LINE ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตและการโอนย้ายผ่านระบบ
สารสนเทศฯ มีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ เพ่ือ
รองรับการลงทะเบียนและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล 
        4.20) ประสานงานและรายงานความคืบหน้าผ่าน
ช่องทาง LINE  GROUP         
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        4.21) นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงาน
และการปฏิบัติราชการ  
       - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และทาง
โทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของ
กองสาธารณสุขฯ 
       - การติดต่อผ่านทางระบบ Line, Facebook 
       - จัดทำสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  คู่มือประชาชน  เป็นต้น 
5) การติดตามประเมินผล 
1. สำนักปลัด 

5.1) ติดตามการดําเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงาน 
โดยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ 
โดยมีการายงานผลการปฏิบัติงานต่อท่ีประชุม 
ประจําเดือนของทุก ๆ เดือน 

5.2) ติดตามประเมินผล โดยกําหนดให้คณะทํางาน 
การติดตามประเมินผลของสํานักปลัดอย่างต่อเนื่อง 
แล้วรายงานผลการดําเนินงานต่อหัวหน้าสํานักปลัด 
เทศบาล เพ่ือหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล นําไปรายงาน 
ผลการดําเนินงานในท่ีประชุมประจําเดือน 
2. กองคลัง 
        5.3) มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบ
สอบทานเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดย
เป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและผู้อำนวยการกองคลัง เพ่ือ
หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 



แบบ ปค. 4 

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕65 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
        5.4) ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน แต่ละกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน
กิจกรรมควบคุมต่อไป   
3. กองช่าง 
        5.5) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
        5.6) การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา 
4. กองการศึกษา  
       5.7) มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดย
กำหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในอย่างต่อ เนื่ องและเป็นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุม
งานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหัวหน้างาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา และปลัดเทศบาล ต้องติดตาม
กำกับดูแลเพ่ือให้งานกองการศึกษาไม่เกิดการขัดของหรือ
เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน และรายงานผลดำเนินการ
ให้ผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง 
5) การติดตามประเมินผล 
5. กองสวัสดิการสังคม 
       5.8) การดำเนินงานจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ การรับเบี้ย
เป็นเงินสดยังมีจำนวนมาก บางครั้งยังมีความผิดพลาดใน
การนับเงิน จ่ายเงิน ผู้รับเงินไม่สามารถมารับเงินได้ในวันที่
ออกบริการจ่ายเงิน ทำให้ต้องติดตามตัวผ่านผู้นำชุมชนให้
มารับเงิน 
       5.9) การปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ
และผู้พิการ การส่งมอบวัสดุยังมีความล่าช้า ราคาวัสดุปรับ
สูงขึ้นในเวลาที่จัดซื้อจัดจ้างจริง บางกรณียังขาดแคลน
แรงงานที่มีทักษะฝีมือช่าง 
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       5.10) การดำเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
กำหนด เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน        

 



ผลการประเมินโดยรวม 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  ได้วิ เคราะห์ประเมินผล             

ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบว่าองค์ประกอบควบคุม
ภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
                      1. สำนักปลัด พบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
                          1) กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน    

     2) กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan)  
     3)  กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
     4) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น 

โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย แยกเป็น ปัจจัยภายในติดตาม
ตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อย และมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่รู้คน รู้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
มากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานของเทศบาล ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผล
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

2. กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น  4 งาน  คือ  
    1) งานการเงิน การรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ คือมีการเร่งรัด

การเบิกจ่ายเงิน, การจัดทำ-ส่งเอกสารที่ไม่ครบถ้วน รวมทั้งที่จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ 
    2) งานบัญชี พบว่า  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือปัญหาจาก

การใช้งานอินเตอร์เน็ตในองค์กร ที่ไม่เสถียรการปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้า และการใช้ระบบบันทึกบัญชีเกิด
ความผิดพลาด 

    3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนี้ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ การจัดเก็บรายได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

    4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ พบว่า มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับช่วงเวลา ทำให้งานคงค้างช่วงปลายปีงบประมาณ เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

3. กองช่าง จากการวิเคราะห์พบว่ามีกิจกรรม 3 กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยง
หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ  

    ๑) กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา เนื่องจากปริมาณงานของกองช่าง         
มีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่มีไม่พียงพอต่อการให้บริการประชาชนได้ทันตามความต้องการราคาวัสดุก่อสร้าง
มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือเกิดความคลาดเคลื่อน เมื่อถึงเวลา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจริง ทำให้มีการแข่งขันจากผู้รับจ้างน้อยราย และราคาบางรายการไม่ปรากฏในราคา
พาณิชย์จังหวัด และไม่มีในสำนักงบประมาณ ทำให้เกิดการล่าช้าในการหาข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการคิด
ประมาณราคา 



   ๒) กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง 
เนื่องจากประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งไม่เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง การเข้าร่วมในการ
ตรวจรับงานจ้างไม่ทันตามกำหนดการ และไม่มีความรู้ในด้านการก่อสร้างเท่าที่ควร 

   3) กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง มีการจัดทำแผนการก่อสร้างตามไตรมาส แต่ไม่ได้
เป็นไปตามแผน 100 เปอร์เซ็นต์ และเนื่องจากงบประมาณอุดหนุนไม่เข้าตามไตรมาส ทำให้เกิดความล่าช้า
เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และสภาพภูมิอากาศในช่วงที่ดำเนินงานก่อสร้างไม่เอ้ื ออำนวยต่อการ
ก่อสร้างเนื่องจากการก่อสร้าง อยู่ในช่วงฤดูฝน 

4. กองการศึกษา มีกิจกรรม 4 กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 

1) งานบริหารการศึกษา คือ มีการโยกย้ายพนักงานเทศบาล จึงเกิดความล่าช้าในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ 

2) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านการเงินและพัสดุ     
ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระบบงานบ่อยครั้ง 

3) งานด้านกีฬาและนันทนาการ คือ บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์    
ด้านกิจกรรมนันทนาการและกฬีาโดยตรง ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความรอบคอบ 

4) งานบำรุงศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี งาม               
ยังขาดบุคลากรชำนาญการในด้านนี้โดยตรง ทำให้งานล่าช้า  

5. กองสวัสดิการสังคม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการควบคุมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ    
ตามสมควร อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน  2 กิจกรรม ที่ยังคงต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมต่อไป ดังนี้ 

    ๑) การดำเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
    ๒) การปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 

                   6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 
องค์ประกอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความ
เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งกิจกรรมการติดตามประเมินผล  ที่เหมาะสม     
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากผลการวิเคราะห์พบว่า มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหาร       
ความเสี่ยง ดังนี้ 

1) งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
2) งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
    

 
 
          พันตรี..........................................................ผู้รายงาน 
                 (ชนินทร  พุฒิเศรษฐ์) 
                                  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
                                                    วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65 



แบบ ปค. ๕ 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕65 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืน ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. สำนักปลัด 
(๑) กิจกรรมงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน  
วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการ เสนอแนะ พิจารณา 
ตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนา
ตำบล/แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และเพ่ือให้ การดําเนินงาน 
จัดทําแผนฯ ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

 
     - ระเบียบ ขั้นตอน ในการ 
จัดทําแผนฯ มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในการจัดทํา 
มีข้ันตอนการปฏิบัติโดยต้องผ่าน
การประชาคม ปัญหาคือไม่ได้รับ 
ความร่วมมือจากประชาชน 
และปัญหาการแพร่ระบาดของ  
ไวรัส COVID-19 
     - การประชุมประชาคม 
ระดับตําบล ส่วนใหญ่จะเป็น   
ผู้นําชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน 
    - กิจกรรม/โครงการที่นํามา 
บรรจุลงในแผนไม่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนได้ เนื่องจาก 
งบประมาณน้อย ไม่เพียงพอ 
ในการดําเนินการ 

 
  - การทําหนังสือประชา 
สัมพันธ์ การให้ข้อมูล 
ข่าวสารการเข้าร่วม 
ประชาคม ให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึง  
   - การปรับปรุงแผน 
การควบคุม การนําแผน 
พัฒนาไปปฏิบัติต้อง 
คํานึงถึงความจําเป็น 
เร่งด่วน ความต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงการพัฒนา 

 
 - การประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนได้ 
รับทราบบทบาท 
และการ มีส่วนร่วม 
ในการจัดทํา 
แผนพัฒนาฯ 

 
     - โครงการที่นํามา 
บรรจุลงในแผน 
พัฒนาฯ มีจํานวน 
โครงการด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
มากเกนิไป ทำให้แผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
ไม่ได้ประสิทธิภาพ 
เท่าท่ีควร โครงการที่ 
ประชาชนต้องการ 
ไม่ทั่วถึง 

 
     - เพ่ิมการประชา 
สัมพันธ์ บทบาทของ 
ประชาชนในการมี 
ส่วนร่วมในการจัดทํา 
แผนฯ 
    - ให้ประชาชน 
นําโครงการจากแผน 
ชุมชน/รายงานการ 
ประชุมหมู่บ้าน 
โครงการเร่งด่วนที่ 
ต้องการรับการแก้ไข 
ส่งให้กับเทศบาล 
เพ่ือบรรจุเข้าในแผน 
พัฒนาฯ 

 
สำนักปลัด 



แบบ ปค. ๕ 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕65 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืน ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(2) กิจกรรมงานลงระบบ 
สารสนเทศเพื่อการวางแผน 
และประเมินผลของ อปท.  
(e-plan)  
วัตถุประสงค์       
     เพ่ือให้การดําเนินงานนําเข้า 
ข้อมูลที่ได้รับจากการสํารวจมา
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
หรือหาแนวทางในการแก้ไข 
ระบบฯ เพื่อประโยชน์ในการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานและเกิดประสิทธิ
ภาพในการรายงานข้อมูล 

 
     - ระบบมีการปรับปรุงใหม่
อยู่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
แนวทางในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นทําให้ 
เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ 
ในการลงข้อมูล 
     - สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า 
ทําให้การลงข้อมูลในบางครั้งช้า
และไม่เสถียร 

 
     - การลงข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการ 
วางแผนและประเมินผล 
ของ อปท. ตามระยะ 
เวลาที่กําหนด 

 
     - การประเมินผล 
งานลงระบบสาร 
สนเทศเพ่ือการ  
วางแผนและประเมิน
ผลของ อปท. 
มีการควบคุมที่ 
เหมาะสม 

 
     - ระบบมีการ 
ปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ 
การแก้ไข เพ่ิมเติม 
โครงการยังล่าช้า 
     - สัญญาณ 
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
ทําให้การลงข้อมูล 
ในบางครั้งช้า 

 
     - ส่งเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ 
เกี่ยวข้องเข้ารับการ 
อบรมตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วน 
ท้องถิ่น จัดฝึกอบรม 
     - ปรับปรุงสัญญาณ 
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ 
การลงข้อมูล ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 
สำนักปลัด 



แบบ ปค. ๕ 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืน ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(3) กิจกรรมงานโอนเง ิน 
งบประมาณ และการ 
เปล ี่ยนแปลงคำช้ีแจง 
งบประมาณ  
วัตถ ุประสงค ์ 

     เพ่ือการตั้งงบประมาณที่
เพียงพอและถูกต้องตาม 
ระเบียบว ิธ ีการงบประมาณ 

 
 
 
     ๑. ต้ังงบประมาณไม ่
เพียงพอ ต่อความจำเป ็น 
ท่ีต้องการ 

     2. การโอนงบประมาณ 
บ ่อยคร ั้ง ในระหว่างป ี    
     3. มีการอน ุมัติโครงการ 
ต่าง ๆ จากส ่วนกลาง เช ่น 
กรมส่งเสร ิมฯ และอำเภอ     
การขอรับการอุดหน ุน 
งบประมาณ ซ่ึงเทศบาลไม ่ได้ต้ัง 
งบประมาณไว ้ 

 
 
 
   1. ต้ังงบประมาณ 
ไว ้ให ้เพียงพอกับความ 
จำเป ็นท่ีต้องใช ้ 

     2. โอนเง ินงบประมาณ 
ให ้เพียงพอกับการใช ้จ ่าย 
และถูกต้องตามระเบ ียบ 
และหน ังส ือส ั่งการ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
    การต้ังจ่าย 
งบประมาณ 
ให ้เพียงพอกับ 
ความจำเป ็น 
ท่ีต้องใช ้ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 
 
     ๑. มีการต้ัง 
งบประมาณ ไม ่
เพียงพอก ับความ     
จำเป ็นท ี่จะต้องใช ้   
     ๒. มีการโอนเงิน 
งบประมาณและ 
แก้ไขเปล ี่ยนแปลง 
เงินงบประมาณ 
ตลอดป ีงบฯ 

 
 
 
     ประสานงานและ 
ว ิเคราะห ์การใช ้ 
งบประมาณรายจ ่าย 
ของทุกส ่วน/กอง 
โดยขอให ้พิจารณา  
จ ัดทำงบประมาณให ้
เพียงพอต ่อการใช ้จ ่าย 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
 
 

สำนักปลัด 



แบบ ปค. ๕ 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(4) กิจกรรมงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
      วัตถุประสงค ์  
      เพ่ือให ้การปฏ ิบ ัติงาน 
ป ้องกันและบรรเทาสาธารณภ ัย 
เป ็นไปด้วยความเร ียบร ้อย 
และมี ประส ิทธ ิภาพในการให ้
ความช ่วยเหล ือประชาชน 

 
 
 
     1. ยานพาหนะ 
(รถบรรท ุกน ้ำ) 
ชำร ุดบ ่อย    
     2. อุปกรณ์ท่ีใช ้
ในการปฏ ิบ ัติงานไม่
เพียงพอและไม ่
เหมาะสม 

      3. การติดต่อ 
ส ื่อสารนอกเวลางาน 
มีข้อบกพร ่อง/จ ุดบอด 

 
 
 
   1. ขอความอน ุเคราะห ์ 
รถบรรท ุกน ้ำจากหน ่วยงาน/ 
อปท. อ่ืน ท่ีอย ู่ใกล ้เคียง 
ในการให ้ความช ่วยเหล ือ  
กรณีเกิดเหต ุ        
   2. ต้ังงบประมาณในการ 
จ ัดซ้ือว ัสดุ/อุปกรณ์ รวมถึง 
การซ่อมแซม ในทุก ๆ 
ปีงบประมาณ  
   3. กำชับเจ ้าหน ้าท่ี 

ประจำศูนย ์ฯ/ผ ู้ปฏ ิบ ัติงานให ้
เตร ียมความพร ้อมในการปฏ ิบ ัติ
หน ้าท่ี อย ู่ตลอดเวลา 

 
 
 
     ยานพาหานะ 
(รถบรรทกน ้ำ) ชำรุด 
บ ่อยคร ั้ง อุปกรณ์ท่ีใช ้
ในการปฏ ิบ ัติงานไม่
เพียงพอ และไม่เหมาะสม 
การติดต่อส ื่อสาร 
เจ ้าหน ้าท่ีประจำรถน้ำ
นอกเวลางานม ี
ข้อบกพร ่อง/จ ุดบอด 

 
 
 
     ๑. มีการต้ัง 
งบประมาณไม ่
เพียงพอกับความ 
จำเป ็นท่ีต้องใช ้     
     ๒. มีการโอน 
เงินงบประมาณและ 
แก้ไขเปล ี่ยนแปลง 
เงินงบประมาณ 
ตลอดปีงบฯ 

 
 
 
  - ขอความอน ุเคราะห ์
รถบรรท ุกน ้ำจาก 
หน ่วยงาน/อปท. อ่ืน 
ท่ีอย ู่ใกล ้เคียงในการ 
ให ้ความช ่วยเหล ือ 
กรณีเกิดเหต ุ 

   - ต้ังงบประมาณ 
ในการจ ัดซ้ือว ัสด ุ/ 
อุปกรณ์รวมถึงการ 
ซ่อมแซมทุก ๆ 
ป ีงบประมาณ 

 
 
 

สำนักปลัด 

 
 
 



แบบ ปค. 5 

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕65 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่  

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

2. กองคลัง 
(5) ด้านงานการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การบริการรับเงิน-
จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- การปฏิบัติงานในการ
จัดทำฎีการับเงิน จ่ายเงิน 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
(e-LAAS) ให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

- การเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน โดยเอกสาร
หลักฐานประกอบไม่
ครบถ้วน 
- หน่วยงานผู้เบิกไม่
ศึกษาระเบียบและ
หนังสือสั่งการให้ถูกต้อง 
- หน่วยงานผู้เบิกวาง
ฎีกาล่าช้าและเร่งด่วน 
ทำให้งานกองคลังมี
ระยะเวลาในการตรวจ
ฎีกาน้อย 
- พ้ืนที่จัดเก็บฎีกาเบิก
จ่ายเงินที่จำกัด 

- มีคำสั่งแบ่งงานภายใน
กองคลัง  
- ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ
อปท. พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัด  
- จัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน 

- สอบทานการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
หนังสือส่ังการ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
– ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อน
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน
แต่ละรายการ 
 

- การเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงิน โดย
เอกสารหลักฐาน
ประกอบไม่
ครบถ้วน 
- หน่วยงานผู้เบิก
วางฎีกาล่าช้าและ
เร่งด่วน ทำให้งาน
กองคลังมี
ระยะเวลาในการ
ตรวจฎีกาน้อย 
- พ้ืนที่จัดเก็บฎีกา
เบิกจ่ายเงินที่
จำกัด 

- เพ่ิมการตรวจสอบฎีกา
และเช็คสั่งจ่ายให้มากข้ึน 
- ให้ทุกหน่วยทำตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงินการเบิกฯ 
อย่างเคร่งครัด 
- มีการสอบทานการ
เบิกจ่ายตามขั้นตอน 
 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

(6) ด้านงานการบัญชี 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การบริการรับเงิน-
จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิก
จ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- การปฏิบัติงานในการ
จัดทำฎีการับเงิน จ่ายเงิน 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
(e-LAAS) ให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
- จัดทำงบการเงิน
ประจำเดือน 

- ปัญหาการใช้
อินเตอร์เน็ตในองค์กร 
ที่ไม่เสถียร อุปกรณ์ท่ี
ใช้งานขาดการดูแล 
- การลงรับเงินรายได้ 
และรายจ่ายที่ผิด ผิด
ประเภท ผิดหมวด ตัด
ยอดผิด  ทำให้ต้องทำ
การปรับปรุงบัญชีทุก
เดือนในเดือนถัดไป 

- มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง
คลัง  
- ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของอปท. 
พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 
2561 โดยเคร่งครัด  
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน 

 

- สอบทานการ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียน 
หนังสือสั่งการ และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
- มีการติดตามการ
ดำเนินงานควบคุม
การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีให้
เป็นไปตามระเบียบ
และเป็นปัจจุบัน 
 
 

- การลงรับเงินรายได้
และรายจ่ายที่ผิด
ประเภททำให้การตัด
ยอดในงบประมาณ
ผิดหมวด และทำให้
การบันทึกบัญชีมี
ความคลาดเคลื่อน 
 
 
     
 
 

- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง 
- มีการควบคุมกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

(7) ด้านการจัดเก็บ
รายได้ 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การพัฒนาจัดเก็บ
รายได้มีวิธีการและ
หลักเกณฑ์ การจัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตาม แผนพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้  
นำเงินรายได้  ที่จัดเก็บมา
ลงบัญชี 

- ผู้มีหน้าที่ชำระ
ภาษีขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
ชำระภาษี ตาม
พรบ.ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
ปี 2562 
- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจตามพรบ.
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ปี 
2562 

-  ม ีคำส ั ่ งแบ ่ งงาน
ภายในกองคลัง  
- กำชับให้เจ้าหน้าที่
ลงในพื้นที่พูดคุย
พบปะประชาชน
พร้อมชี้แจงให้ความรู้
ทำความเข้าใจแก่
ประชาชน 
-  จ ัดส ่ง เจ ้าหน ้าที่
ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน 

- มีการจัดทำแผนดำเนินงานเพ่ือ
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้แก่ประชาชนมากขึ้น 
-  เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ลดข ั ้ นตอนการ
ปฏิบัติงานที ่เป็นระบบระเบียบ
ขึ้น 
-  การจัดทำโครงการรณรงค์
ส ่งเสร ิมการจ ัดเก ็บภาษี  การ
ควบคุม กิจกรรมการพัฒนาและ
จัดเก ็บรายได ้ ย ังม ีบางงานที่
ดำเนินการจัดทำยังไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ในพ้ืนที่ 

- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
ชำระภาษี ตามพรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ปี 2562 
- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบาง
รายไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ ไม่
สะดวกที่จะเดินทางมาเสีย
ภาษี จึงทำให้มียอดค้าง
ชำระ 
- ไม่สามารถติดต่อผู้เสีย
ภาษีได้ เนื่องจากท่ีอยู่ไม่
ถูกต้องชัดเจน 

- มีการกำชับเจ้าหน้าที่
เร่งรัดติดตามลูกหนี้
ภาษีสม่ำเสมอ 
- ดำเนินการจัดทำแผน
ที่ภาษี เพื่อให้การ
จัดเก็บภาษีเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 
- ตรวจสอบฐานข้อมูล
ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
- เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ 
ในการจัดเก็บภาษีและ
ออกบริการจัดเก็บนอก
สถานที่ 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) ด้านงานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การบริการพัสดุ
สอดคล้องกับแผนการใช้
จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- เพ่ือให้มีการจัดทำ การ
ควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ 
และการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

- การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผนการเบิกจ่ายทำ
ให้การจัดสรร
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
- ระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน 
- การคุมวัสดุสิ้นเปลืองที่
ล่าช้า 

- มีคำสั่งแบ่ง
งานภายใน
กองคลัง  
- ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข้อง 
 

- กิจกรรมด้านทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุมีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
- มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบและพนักงาน
จ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด โดยการส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 

- เอกสารเบิกจ่ายที่
ยังไม่ครบถ้วน 
- การคุมวัสดุ
สิ้นเปลืองมีการ
บันทึกล่าช้า 
- มีระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ที่
ออกมาใช้บังคับใหม่ 
 

- กำชับให้หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ
จัดทำแผนการเบิกจ่าย
แต่ละไตรมาสให้ตรง
กับความต้องการใช้
งานมากที่สุด 
- ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดทำ
ทะเบียนคุมวัสดุ
สิ้นเปลืองให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกเวลา 
 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กองช่าง 
(9) กิจกรรมการ
ออกแบบและประมาณ
การราคา    
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือใหก้ารออกแบบ
และประมาณการราคา
เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามท่ีระเบียบและ
กฎหมายกำหนด 

 
ราคาวัสดุก่อสร้างมี
การปรับตัวขึ้นข้ึน
ลงอย่างต่อเนื่อง 
และมีการปรับตัว
ค่า F ทำให้การ
ประมาณการไม่ตรง
ตามเป้าหมาย    
หรือเกิดความ
คลาดเคลื่อน 

 
1. จำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
2. ใช้วิธีเปรียบเทียบ
ราคาวัสดุก่อสร้างทุก ๆ
เดือน หากรายการที่ไม่มี
ในราคาพาณิชย์จังหวัด 
ให้เจ้าหน้าที่สืบราคาจาก
ห้างร้านที่อยู่ในพ้ืนที่ 

 
การควบคุมภายในของ
กองช่างมีเพียงพอ ประสบ
ความสำเร็จในระดับหนึ่ง 
คือมีการสนับสนุนให้
บุคลากรของเทศบาล
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทยและมี
การกำชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามแผนการ
ดำเนินงานอย่างเคร่งครัด 
 

 
พบความเสี่ยงเกี่ยวกับ
วัสดุก่อสร้างมีการ
ปรับตัวขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้การ
ประมาณการไม่ตรง
ตามเป้าหมาย หรือเกิด
ความคลาดเคลื่อน 

 
1. รับโอน (ย้าย) 
เจ้าหน้าที่ตามแผน
อัตรากำลัง, กำหนด
กรอบผู้ช่วยนายช่างโยธา
ออกแบบเพ่ิมเติม 
2. ให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในส่วนงาน
ออกแบบและประมาณ
การราคาวัสดุก่อสร้าง
จากพาณิชย์จังหวัด 
 

 
กองช่าง  
30 ก.ย. 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(10) กิจกรรมการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมงานก่อสร้างและตรวจ
รับงานจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ดำเนินไปด้วยความ
ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

1. ประชาชนไม่
เข้าใจรูปแบบและ
ขั้นตอนการ
ดำเนินงานก่อสร้าง 
2. ประชาชนที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจรับ
งานจ้างไม่มีความรู้ใน
ด้านงานกองช่าง 

1. จัดทำหนังสือ
ประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาการเข้า
ดำเนินงานก่อสร้าง     
ให้ผู้นำชุมชน
ประชาสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่ 
2. มีการส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

การควบคุมภายใน
ของกองช่างมีการ
ควบคุมเพียงพอ 
ประสบความสำเร็จ
ในระดับหนึ่งแต่
การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่ครอบคลุม
ชัดเจนเท่าที่ควร 

พบความเสี่ยง
ประชาชนไม่เข้าใจ
รูปแบบและขั้นตอน
การดำเนินงาน
ก่อสร้างและ
ประชาชนที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างไม่มี
ความรู้ในด้านงาน
ช่าง 

1. ประชาสัมพันธ์กำหนด
ระยะเวลาก่อสร้างและ
กำหนดการตรวจรับงานจ้าง
ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 
2. จัดฝึกอบรมเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการตรวจรับงาน
จ้างให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ 
 

กองช่าง 
30 ก.ย. 65 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

(11) กิจกรรมการจัดทำ
แผนการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือให้การจัดทำ
แผนการก่อสร้างของกองช่าง 
ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง
ตามท่ีระเบียบและกฎหมาย
กำหนด 

1. การก่อสร้างมีความ
ล่าช้าเสร็จไม่ทันตาม
กำหนด 
2. สภาพภูมิอากาศ
ในช่วงที่ดำเนินงาน
ก่อสร้างไม่เอ้ืออำนวยต่อ
การก่อสร้าง 
 

1. ประสานงานกับงาน
พัสดุ กองคลังในการ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้
อยู่ในห้วงระยะเวลาไตร
มาสที ่1 และ 2 เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการก่อสร้างใน
ฤดูฝน 
2. จัดทำหนังสือเตือนให้
ผู้รับเหมาดำเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาสัญญาจ้าง 
 

การควบคุม
ภายในของกอง
ช่าง มีเพียงพอ 
ประสบ
ความสำเร็จใน
ระดับหนึ่งแต่การ
ควบคุมท่ีมีอยู่ยัง
ไม่ครอบคลุม
ชัดเจนเท่าที่ควร 

พบความเสี่ยง
เกี่ยวกับการก่อสร้าง
มีความล่าช้า เสร็จไม่
ทันตามกำหนด 
เนื่องจากผู้รับจ้างรับ
งานหลายแห่งต้องรอ
เก็บงานท่ีอ่ืนก่อนมา
ดำเนินการ 
 

1. วางแผนการ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ให้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 1 
และ 2 ของ
ปีงบประมาณ 
2. กำชับให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินงานก่อสร้างให้อยู่
ภายในระยะเวลาตาม
สัญญาจ้าง 

กองช่าง 
30 ก.ย. 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

4. กองการศึกษา 
(12) งานบริหารงานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
     1.) เพ่ือให้มีแผนที่ใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน 
     2.) เพ่ือปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเทศบาล 
     3.) เพ่ือลดความผิดพลาดจากการเบิก-จ่าย 
งบประมาณท่ีไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

 
- การโยกย้าย 
- การขาดอัตรากำลัง 

 
- ให้บุคลากรที่
รับผิดชอบศึกษา
ระเบียบวิธีการ
จัดทำแผนและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้มาก
ขึ้น 

 
- บุคลากรทางการ
ศึกษายังไม่มีความ
เข้าใจอย่างแท้จริงยังมี
ความผิดพลาดอยู่ 

 
- ระเบียบข้อ
กฎหมายหนังสือสั่ง
การที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม 
- ศึกษาดูงานจากหน่วยที่
เป็นหน่วยงานต้นแบบ
หรือได้รับรางวัล
มาตรฐานด้านการศึกษา 

 
กอง

การศึกษา 

(13) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
วัตถุประสงค์ 
     - เพ่ือให้การดำเนินงานและการศึกษาดูแล
พัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนอายุ 2 
ปี ถึง 5 ปี ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4,10,12,13,14  ให้
มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
 

- บุคลากรขาดความรู้
ความเขา้ใจในด้าน
การเงินและพัสดุ ทำ
ให้เกิดข้อ 
ผิดพลาด 
ในระบบงานบ่อยครั้ง 
- ขาดความเข้าใจใน
การจัดทำแบบ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

- มีการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบเข้ารับ
การอบรม
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

- การควบคุมภายในที่
มีอยู่มีความเพียงพอ 
แต่ยังคงต้องมีการ
ติดตามและตรวจสอบ
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเหมาะสมแล
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 
 

- เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแม้จะ
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ก็ยังไม่
เข้าใจอย่างถ่องแท้จึง
ทำให้การดำเนินงาน
ตามระเบียบเกิด
ความล่าช้า 
 
 

- มีการกำกับดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชาให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบดูหนังสือสั่ง
การและระเบียบเกี่ยวกับ
งานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอย่างสม่ำเสมอ 
 
 

กอง
การศึกษา 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่  

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(13) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่เส้า 
วัตถุประสงค์ 
     - เพ่ือให้การดำเนินงานและการศึกษาดูแล
พัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนอายุ 2 
ปี ถึง 5 ปี ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1,2,6,8 และพ้ืนที่
ใกล้เคียง  ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ-์จิตใจ ด้านสติปัญญา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหม่ิน 
วัตถุประสงค์ 
     - เพ่ือให้การดำเนินงานและการศึกษาดูแล
พัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนอายุ 2 
ปี ถึง 5 ปี ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5,7,9,13 และพ้ืนที่
บริเวณใกล้เคียง ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา 

- บุคลากรขาด
ความรู้ความ
เขา้ใจในด้าน
การเงนิและ
พัสดุ ทำให้
เกิดข้อ 
ผิดพลาด 
ในระบบงาน
บ่อยครั้ง 
- ขาดความ
เข้าใจในการ
จัดทำแบบ
ประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 
 
 

- มีการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบเข้ารับ
การอบรม
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

- การควบคุมภายในที่มี
อยู่มีความเพียงพอ แต่
ยังคงต้องมีการติดตาม
และตรวจสอบอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมแล
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 
 

- เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแม้จะได้
เข้ารับการฝึกอบรมแต่
ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่อง
แท้จึงทำให้การ
ดำเนินงานตาม
ระเบียบเกิดความล่าช้า 
 
 

- มีการกำกับดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่
หมั่นคอยตรวจสอบดู
หนังสือสั่งการและระเบียบ
เกี่ยวกับงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
สม่ำเสมอ 
 
 

กองการศึกษา 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่  

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(14) งานกีฬาและนันทนาการ 
วัตถุประสงค์ 
     1) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน 
ประชาชน เล่นกีฬาไม่พ่ึงยาเสพติด  
     2) รู้จักเคารพปฏิบัติ ตาม กฎ กติกา 
กฎหมาย ของบ้านเมือง และพัฒนากีฬา
ชุมชนไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 
 

- บุคลากรที่เป็น
พนักงานจ้างยังขาด
ประสบการณ์ด้าน
กิจกรรม
นันทนาการและ
กีฬาโดยตรง 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการ การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา 

- ปริมาณงานที่มี
มากกว่าจำนวน
บุคลากรทำให้เกิด
ความล่าช้าในการ
ดำเนินงาน 

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความชำนาญ
ด้านกีฬาและนันทนาการ 
- ประชาชนส่วนน้อยที่เห็น
ถึงความสำคัญของการเล่น
กีฬา การออกกำลังกาย    
ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมใน
ด้านงานกีฬาและ
นันทนาการของชุมชน 
 

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความชำนาญ
เพ่ือเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬา
ต่าง ๆ ของเทศบาล 
ในการที่จะส่งเสริมเด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ จน
ได้รับความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา 

กองการศึกษา 

(15) งานบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 
วัตถุประสงค์ 
     -เพ่ือให้งานด้านศาสนาประเพณี 
วัฒนธรรม  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

- ขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานด้าน
ศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรม 

- ขอความอนุเคราะห์
บุคคลที่อยู่หน่วยงาน
ภายนอกที่มีความรู้ 
ความชำนาญด้าน
ศาสนาประเพณีและ
วัฒนธรรมมาช่วยใน
การจัดงาน 
 

- ไม่มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้าน
ศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรม ทำ
ให้การดำเนินงาน
ขาดประสิทธิภาพ 

-การประสานงานในการ
ดำเนินงานตามโครงการยัง
ไม่ดีเท่าที่ควร 
- ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติที่ใช้ในการดำเนินงาน
ไม่ชัดเจน 

- สรรหาบุคคลที่มี
ความชำนาญด้าน
ศาสนาประเพณีและ
วัฒนธรรม ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

กองการศึกษา 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. กองสวัสดิการสังคม 
(๑6) การดำเนินงาน
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นหลักประกันรายได้
และจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

ผู้มีสิทธิรับเบี้ยรับเป็นเงินสด
จำนวนมาก มีความเสี่ยงจาก
การจัดการเงินสดจำนวนมาก 
ทั้งเรื่องความผิดพลาดและ
ความปลอดภัย  ความเสี่ยง
ภายนอกคือ ผู้มีสิทธิรับเงินไม่
มารับเงินในวันที่ออกบริการ
จ่ายเงิน และความเสี่ยงติด
เชื้อ Covid 19 จากการร่วม
กลุ่มคนจำนวนมาก 

1. ดำเนินงานใน
รูปแบบกรรมการ ให้
รัดกุมทุกข้ันตอน  
2. ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้มีสิทธิรับเงินเปลี่ยน
วิธีรับเงินผ่านบัญชี
ธนาคารมากขึ้น 

1. การรับเบี้ยเป็นเงิน
สดย ั งม ี จำนวนมาก 
บางคร ั ้ ง ย ั งม ี ความ
ผิดพลาดในการนับเงิน 
จ่ายเงิน 
2. ผู้รับเงินไม่สามารถ
มารับเงินได้ในวันที่
ออกบริการจ่ายเงิน ทำ
ให้ต้องติดตามตัวผ่าน
ผู้นำชุมชนให้มารับเงิน 

บางครั้งเกิดความ
ผิดพลาดในการนับ
เงิน จ่ายเงิน  และผู้
มีสิทธิรับเงินไม่มา
รับเงินในวันที่ออก
บริการจ่ายเงิน 

1. ดำเนินงานใน
รูปแบบกรรมการ ให้
รัดกุมทุกข้ันตอน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้
มีสิทธิรับเงินเปลี่ยนวิธี
รับเงินผ่านบัญชี
ธนาคารมากขึ้น 
3. กำหนดวันจ่ายเงิน
สดให้ใกล้เคียงกับวันที่
ระบบโอนเงินเข้าบัญชี 
และจูงใจให้ผู้มีสิทธิฯ 
รับเงินโดยการโอนเข้า
บัญชี 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(17) การปรับปรุง/
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
วัตถุประสงค์ 
ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย
ให้เหมาะสมและปลอดภัย
สำหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ  

1. ขั้นตอนการพิจารณา
ยาวนาน และการส่งมอบวัสดุ
ล่าช้า ทำให้มีเวลากระชั้นชิด
ในการดำเนินงานก่อสร้าง/
ปรับปรุง 
2. เนื่องจากระยะเวลาในการ
พิจารณาล่าช้า ทำให้ราคา
วัสดุมีความเปลี่ยนแปลง 
ราคาวัสดุปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก
ช่วงประเมินราคาตอนเสนอ
โครงการ 
3. ขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะในการก่อสร้าง 
 

1. สำรวจและ
จัดเตรียมข้อมูล
ในต้น
ปีงบประมาณ 
2. ประสานขอ
ความร่วมมือผู้นำ
ชุมชนและญาติ
ของผู้สูงอายุ/
พิการ  
3. ประสานของ
กำลังช่างฝีมือจาก
หน่วยงานอื่น  

1. การส่งมอบวัสดุยังมี
ความล่าช้า  
2. ราคาวัสดุปรับสูงขึ้น
ในเวลาที่จัดซื้อจัดจ้าง
จริง 
3. บางกรณียังขาด
แคลนแรงงานที่มีทักษะ
ฝีมือช่าง 

1. การส่งมอบวัสดุยังมี
ความล่าช้า  
2. ราคาวัสดุปรับสูงขึ้น
ในเวลาที่จัดซื้อจัดจ้าง
จริง 
3. บางกรณียังขาด
แคลนแรงงานที่มี
ทักษะฝีมือช่าง 

1. จัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือในกรณีมี
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 
2. ประชาสัมพันธ์
จัดตั้งกลุ่มจิตอาสา
ช่างทักษะฝีมือเพ่ือ
ช่วยเหลือดำเนินการ
ก่อสร้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
(18) งานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งท่ีมี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
2. เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ
ป่วยเป็นไข้เลือดออกจากการ
ถูกยุงลายกัด 
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID-19) 

 
 
1. ความครอบคลุม
ของการให้วัคซีนแก่
สุนัขและแมว ในชุมชน 
2.วัสดุอุปกรณ์ไม่
พร้อมในการปฏิบัติงาน
กรณีต้องปฏิบัติงาน
ควบคุมการแพร่ระบาด
เร่งด่วน 
3. ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
 

 
 
1. มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
2.ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
ที่มีเจ้าของเพ่ือรับบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย 
4. พ่นหมอกควันครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ปีละครั้ง 
5.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบและ
ตระหนักถึงอันตรายของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

 
 
1. สำรวจ และข้ึน
ทะเบียนสุนัขและแมว
ทุกปี 
2. สุนัขและแมวได้รับ
วัคซีนประจำปี 
ครอบคลุมร้อยละ 80 
3. รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาและ
บริหารทราบผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ 
4. เครือข่ายมีการ
ประสานงานในการ
ดำเนินการควบคุมโรค
ตามภารกิจหน้าที่ 

 
 
1. สุนัขและแมวจร
จัดไม่ได้รับการฉีด
วัคซีนอย่างทั่วถึง 
เนื่องจากมีการเลี้ยง
แบบปล่อย ตามจับ
ไม่ได้  
2. มีวัสดุเวชภัณฑ์ 
ไม่พร้อมต่อวัสดุ
และอุปกรณ์
ช่วยเหลือกรณี
เร่งด่วนฉุกเฉิน ซึ่ง
ต้องออกปฏิบัติงาน
ควบคุมป้องกัน
ในทันทีท่ีมีเหตุ
เกิดข้ึน 

 
 
1. มีการออก
ให้บริการฉีดวัคซีน
นอกสถานที่และ
ประชาสัมพันธ์ ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และเสียงตามสาย
ของเทศบาล  
2. ขอความ
อนุเคราะห์จากผู้นำ
หมู่บ้านให้
ประชาสัมพันธ์การ
ออกฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ผ่านหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน 

 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕65 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 
 

6.ประสานงานและ
สร้างเครือข่ายจากทุก
ภาคส่วนให้เกิดแนว
ทางการทำงานที่
ชัดเจนในการควบคุม
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19 
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เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(19) งานจัดการมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือให้ชุมชน/พื้นที่ตำบลมี
ความสะอาดเรียบร้อยและไม่มีขยะ
มูลฝอยตกค้าง 
    2. เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง 
สังคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ 

1. ประชาชนไม่คัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง ทําให้เกิด
เชื้อโรคและส่งกลิ่นเหม็น  
2. ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
3. การตกค้างของขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ 
โดยเฉพาะถนนเส้นทาง
หลวง 

1. การปฏิบัติงานภายใต้
ภารกิจความรับผิดชอบ 
ทั้งเรื่องระเบียบ 
คำแนะนำ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  
2. มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ เก็บขยะ ทำความ
สะอาด 

1. 
สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนสะอาด 
2. มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
บริบทโดยรอบ
ชุมชน 
3.  มีการตกค้าง
ของขยะน้อยลง 

1. การขอความ
ร่วมมือจาก
ประชาชนในการคัด
แยกขยะมูลฝอยยัง
ไม่ครอบคลุมได้ทั้ง
ตำบล 
2. ชุมชนสกปรก
เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ระบาด เช่น 
ไข้เลือดออก 

1. ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการร่วมรักษาความ
สะอาด เน้นการ
แก้ปัญหาเพ่ือการ 
บูรณาการอย่างมีส่วน
ร่วมในการกำจัดอย่าง
ถูกวิธีและคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
พันตรี.................................................................ผู้รายงาน 

                                                   (ชนินทร  พุฒิเศรษฐ์) 
                                                   ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
                                                                            วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65



 



แบบ ปค.6 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
 

  ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
 

  จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กรกะทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี ่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 

1. ความเสี่ยง 
    1.1 กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

1. ระเบียบ ขั้นตอน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง การจัดทำ
แผนฯ ต้องผ่านการประชาคมระดับตำบล และไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร และปัญหาจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

2. การประชุมประชาคมระดับตำบลผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชน หรือผู้นำหมู่บ้าน
และประชาชนเข้าร่วมมีจำนวนน้อย 

3. กิจกรรม/โครงการที ่นำมาบรรจุในแผนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ เนื่องจากงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอในการดำเนินการ  

    1.2 กิจกรรมงานลงระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-plan) 

1. ระบบ (e-plan) มีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการลงข้อมูล 

2. สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า ทำให้การลงข้อมูลในบางครั้งช้า ไม่เสถียร 
1.3 กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

1. ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อความจำเป็นที่ต้องการ 
2. มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้งในระหว่างปี 

/3. มีการอนุมัติ... 
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3. มีการอนุมัติโครงการต่างๆ จากส่วนกลาง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และอำเภอ ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

1.4 กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. ยานพาหนะบรรทุกน้ำชำรุดบ่อย 
2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม 
3. การติดต่อสื่อสารนอกเวลางานมีข้อบกพร่อง 

1.5 กิจกรรมด้านงานการเงิน 
1. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน โดยเอกสารไม่ครบถ้วน 
2. หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง 
3. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้มีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย 
4. พ้ืนที่ในการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินมีจำกัด 

1.6 กิจกรรมด้านงานการบัญชี 
1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร อุปกรณ์ท่ีใช้งานขาดการดูแลรักษา 
2. การลงรับเงินรายได้และรายจ่ายผิดพลาด การลงไม่ตรงประเภท หมวด ทำให้ต้องทำ

การปรับปรุงบัญชีใหม่ในเดือนถัดไป  
1.7 กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

1. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีขาดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

1.8 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินทำให้การจัดสรรงบประมาณ

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
2. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน 
3. การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองล่าช้า 

1.9 กิจกรรมการออกแบบและประมาณราคา 
1. ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับอัตราค่า F (Factor F) 

ทำให้การประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือเกิดความคลาดเคลื่อน เกิดความล่าช้าในการหาข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการคิดประมาณการราคา 

1.10 กิจกรรมการให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง 
1. ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง 

/2. ประชาชน... 
 



-3- 
2. ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง ไม่มีความรู้ใน

ด้านงานก่อสร้างเท่าที่ควร 
1.11 กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง 

1. การก่อสร้างมีความล่าช้าแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนดการ 
2. สภาพภูมิอากาศในช่วงที่ดำเนินงานก่อสร้างไม่เอ้ืออำนวยต่อการก่อสร้าง 

1.12 กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
1. งานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีความล่าช้า เนื่องจาก

การขาดอัตรากำลัง และการโยกย้ายของพนักงานเทศบาล 
1.13 กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจในด้านการเงินและพัสดุ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน
ระบบงานบ่อยครั้ง 

2. ขาดความเข้าใจในการจัดทำแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1.14 กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ 

1. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านงานกีฬาและนันทนาการ 
1.15 กิจกรรมงานบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 

1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1.16 กิจกรรมการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ 

1. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดจำนวนมาก มีความเสี่ยงจากการจัดการเงินสดจำนวนมาก 
ทั้งในส่วนของความผิดพลาดและความปลอดภัย 

1. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่มารับเงินในวันที่ออกบริการจ่ายเงินสด 
2. ปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

1.17 กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 
1. มีขั้นตอนในการพิจารณายาวนาน และการส่งมอบวัสดุล่าช้า ทำให้เวลากระชั้นชิดใน

การดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง 
2. ราคาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลง ราคาวัสดุปรับเพ่ิมสูงขึ้นจากช่วงประเมินราคาตอนเสนอโครงการ 
3. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในการก่อสร้าง 

1.18 กิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
1. ความครอบคลุมของการให้วัคซีนแก่สุนัขและแมวในชุมชน 
2. วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน กรณีต้องปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดเร่งด่วน 
3. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
1.19 กิจกรรมกรรมงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1. ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่งผลให้เกิดเชื้อโรคและส่งกลิ่นเหม็น 
/2. ประชาชน... 
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2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
3. การตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นท่ี โดยเฉพาะถนนเส้นทางหลวง 

 

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. การปรับปรุงแผนการควบคุม การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติต้องคำนึงถึงความจำเป็น

เร่งด่วน ความต่อเนื่องเชื่อมโยงการพัฒนา โดยให้ประชาชนนำโครงการจากแผนชุมชน รายงานการประชุมหมู่บ้าน 
โครงการเร่งด่วนที่ต้องการรับการแก้ไขส่งให้กับเทศบาลเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

3. จัดลำดับความสำคัญของโครงการที ่นำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น  เรียงลำดับ
ความสำคัญตามความเดือนร้อนจากมากไปหาน้อย เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

    2.2 กิจกรรมงานลงระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-plan) 

1. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดฝึกอบรม เพื่อให้การลงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้การลงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

1. ประสานงาน และวิเคราะห์การใช้งบประมาณรายจ่ายของทุกส่วนงาน/กอง โดยขอให้
พิจารณาจัดทำงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ 

2. การโอนเงินงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและถูกต้องตามระเบียบและหนังสือ  
สั่งการที่เก่ียวข้อง 

2.4 กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจากหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่

ใกล้เคียงในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ 
2. ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการซ่อมแซม ทุกปีงบประมาณ 
3. กำชับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ผู้ปฏิบัติงานให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่

ตลอดเวลา 
2.5 กิจกรรมด้านงานการเงิน 

1. กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัด 
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2. เพ่ิมการตรวจสอบฏีกาและเช็คสั่งจ่ายมากขึ้น 
3. มีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 

2.6 กิจกรรมด้านงานการบัญชี 
1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัด 

2. มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
2.7 กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พูดคุยพบปะประชาชนพร้อมชี้แจงให้ความรู้ ทำความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน 

3. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีสม่ำเสมอ 
4. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
5. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
6. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีและออกบริการจัดเก็บนอกสถานที่ 

2.8 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
2. กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับ

ความต้องการใช้งานมากที่สุด 
3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 
2.9 กิจกรรมการออกแบบและประมาณราคา 

1. เจ้าหน้าที ่ร ับผิดชอบในส่วนงานออกแบบและประมาณราคาวัสดุก่อสร้างใช ้ว ิธี
เปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างทุกเดือน หากไม่ปรากฏราคาจากพาณิชย์จังหวัด สำนักงบประมาณ ให้สืบราคาจาก
ห้างร้านในพื้นที ่

2.10 กิจกรรมการให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง 
1. ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาก่อสร้างและกำหนดการตรวจรับงานจ้างให้ประชาชน

ได้รับทราบอย่างถั่วถึง 
2. จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ 

2.11 กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง 
+ 

/2. กำชับ... 
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2. กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างให้อยู่ภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง 
2.12 กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 

1. บุคลากรที่รับผิดชอบศึกษาระเบียบวิธีการจัดทำแผนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
3. ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบหรือท่ีได้รับรางวัลมาตรฐานด้านการศึกษา 

2.13 กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที ่ร ับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน  
2. กำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบหนังสือสั่งการ ระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ 
2.14 กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ 

1. กำกับ/ดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบหนังสือสั่งการ ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.15 กิจกรรมงานบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 
1. ขอความอนุเคราะห์บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญด้านศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมช่วยจัดงาน 
2. สรรหาบุคลากรที ่ม ีความรู ้ ความชำนาญด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม          

ตามกรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติหน้าที่ 
2.16 กิจกรรมการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ 

1. ดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการให้รัดกุมทุกขั้นตอน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเปลี่ยนวิธีการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

ให้มากขึ้น 
3. กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพเงินสดให้ใกล้เคียงกับวันที่ระบบโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน 

และจูงใจให้ผู้มีสิทธิฯ รับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
2.17 กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 

1. สำรวจและจัดเตรียมข้อมูลในต้นปีงบประมาณ 
2. ประสานขอความร่วมมือผู้นำชุมชนละญาติของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
3. ประสานกำลังช่างฝีมือจากหน่วยงานอื่น ประชาสัมพันธ์จัดตั้งกลุ่มจิตอาสาช่างทักษะ

ฝีมือเพ่ือช่วยเหลือดำเนินงาน 
4. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือในกรณีมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 

2.18 กิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
1. กำชับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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2. ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเพ่ือรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เช่นป้ายประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสาย ขอความอนุเคราะห์ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่       
การทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา (COVID-19) 

4. ประสานงานและสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้เกิดแนวทางการทำงานที่ชัดเจน     
ในการควบคุมป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

2.19 กิจกรรมกรรมงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1. กำชับให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจความรับผิดชอบ ตามระเบียบ

คำแนะนำ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
2. จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ ทำความสะอาด 
3. ประชาสัมพันธ์กระตุ ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เน้นการ

แก้ปัญหาเพื่อการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 

 
       
               (นายชัยอนันต์ โพธิพฤกษ์) 
         ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
                        วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 . 


