แบบ ปค.๔
ส่วนราชการ..... กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลสนม …..
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด..... ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ....
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
สภาพแวดล้ อมของการควบคุมที่มีผ ลกระทบต่อ
ส่ ว นราชการกองวิ ช าการและแผนงาน จากการ
วิ เ คราะห์ จ ากแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ของเทศบาล
ตาบลสนม โดยมีจานวน ๑ ฝ่าย คือ ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ ซึ่งประกอบด้ว ยไปด้ว ยงานจานวน ๘
งาน ดังนี้
๑. งานธุรการ
๒. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
๓. งานแผนและงบประมาณ
๔. งานประชาสัมพันธ์
๕. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๖. งานกิจการสภา
๗. งานนิติกรรมและสัญญา และ
๘. งานนิติการ
๒. การประเมินความเสียง
เมื่อพิจ ารณาแล้ ว พบความเสี่ ยง ๓ งาน (รวม ๔
กิจกรรม) ประกอบด้วย
๒.๑) กิจกรรม “งานธุรการ”
ไม่ มี ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ เพื่ อ ปฏิ บั ติ
หน้าที่โดยตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๒.๒. กิจกรรม “การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ของเทศบาลตาบลสนม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น”
เกิดความเสี่ยงจากทัศนคติของประชาชนที่แสดง
ความคิดเห็นในการประชุมประชาคม เนื่องจากคิดว่า
เป็นหน้าที่ของผู้นาท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอ
ความเห็นต่างๆ ส่งผลให้มีการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด

กองวิชาการและแผนงาน ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
คาสั่งเทศบาลตาบลสนมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสภาพภายในส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน มี
ข้า ราชการ จ านวน ๔ คน และลู กจ้ างเหมาบริก าร (แม่ บ้า น)
จานวน ๑ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของส่ว นราชการที่
ก าหนดในแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๓ ทั้ ง นี้ ในต าแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยแผนงานและ
งบประมาณ ได้ รั บ มอบหมายให้ ไ ปรั ก ษาราชการแทน
ผู้ อานวยการกองการศึก ษา จึ งมีพนัก งานเทศบาลและลู กจ้า ง
เหมาบริการ จานวนทั้งสิ้น ๔ คน โดยผลการประเมิน/ข้อสรุป ได้
ดังนี้
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
- จากการวิเคราะห์ประเมินผลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีปัจจัยภายนอกที่เป็นตัว
แปร เช่น ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ๆ ที่บุคลากรยังไม่มีองค์
ความรู้ที่เชี่ยวชาญ แต่หน่วยงานได้มีงบประมาณสาหรับการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ จากวิทยากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญไว้ และปัจจัยภายในนั้นมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
ทาให้มีการกากับดูแลผู้ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไกล้ชิดเพื่อเป็นที่
ปรึ ก ษาปั ญ หาการท างานและช่ ว ยแก้ ปั ญ หาอย่ า งทั น ท่ ว งที
รวมทั้งมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนแล้ว จึงไม่มี
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
- มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างองค์
ความรู้ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน รวมทั้งได้การรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่มี
อยู่ให้หมดไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ต่อ)
๒.๓. กิจกรรม “การโอนงบประมาณต่างๆ”
เทศบาลมี งบประมาณไม่ เพี ย งพอต่ อการดาเนิน การ
แก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้
ทั้งหมด
สภาเทศบาลตาบลสนม พิจารณาอนุมัติงบประมาณไม่
เพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น งาน ประกอบกั บ นโยบายของ
ผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อีก
ทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามกาหนด จึง
ส่งผลให้ มีการโอนและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
บ่อยครั้งตามสถานการณ์
๒.๔. กิจกรรม “การบังคับคดีตามคาพิพากษา”
- บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งยั ง ไม่ ส ามารถบั ง คั บ คดี ไ ด้
ครบถ้วนตามคาพิพากษา เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ ต่างๆ
และส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรและลูกหนี้
ยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษา ประกอบกับเจ้ าหน้าที่
ยั ง ขาดประสบการณ์ และไม่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า น
ดังกล่าวโดยเฉพาะ
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑) กิจกรรม “งานธุรการ”
ดาเนินการสรรหาตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยการ
รั บ โอนพนั ก งานเทศบาล หรื อ จ้ า งเหมาบริ ก ารเพื่ อ ไม่ มี
เจ้าหน้ าที่รับ ผิดชอบงานโดยตรง เพื่อให้ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓.๒. กิจ กรรม “การจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปีของ
เทศบาลต าบลสนม เพื่ อ ให้ ป ระชาคมมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น”
ประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสาย รวมทั้งแจ้งหนังสือไป
ยังผู้ ใ หญ่บ้ าน ผู้ น าชุมชน และชี้แ จงผ่ านกิ จ กรรมการลง
พื้นที่ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสนมได้ตระหนักเห็น
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้และรับทราบผลกระทบที่ไม่มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
๓.๓. กิจกรรม “การโอนงบประมาณต่าง ๆ”
การกาหนดนโยบายรวมทั้ง การใช้จ่ายเงินของรัฐบาล
และ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน
โครงการและสอดคล้องงบประมาณจะได้

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
- การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตาบลสนม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่ องกับการนา
โครงการพัฒ นาไปปฏิบั ติ ยั ง มีปั จจั ยเสี่ ยงในประเด็ นการ
แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยต้อง
แจ้ ง แนวทางให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๖๑๗ ลง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และหนังสือมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
-ความเสียงที่ยังคงมีนัยสาคัญ เช่น การบังคับคดีตามคา
พิพากษาศาล เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมให้
ลูกหนี้มาชาระหนี้ได้ทันที ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ยัง
ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร จึงต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเพื่อเร่งรัดให้มีการบังคับคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อน
ครบระยะเวลาภายในอายุ ความ ๑๐ ปี ตามที่ กฎหมาย
กาหนด โดยหน่วยงานต้องดาเนินการประสานกับสานักงาน
บังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
๓. กิจกรรมการควบคุม
- ได้ดาเนินการกาหนดไว้ในนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ตามที่ ไ ด้ แ ถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลสนม การ
ดาเนินการได้มีการกาหนดนโยบายการของฝ่ ายผู้บริห าร
อย่ า งชั ด เจน การปฏิ บั ติ มี ก ารด าเนิ น การตามแผน
ดาเนินงาน การมอบหมายเป็นคาสั่งให้บุคลากรโดยมีส่วน
ราชการหรือบุคคลรับผิดชอบติดตามนโยบาย ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติอยู่
เสมอ พร้อมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีองค์ความรู้
เพื่อลดความผิ ดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอแล้ว
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
- ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และ
ครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ มีไม่พียงพอ ซึ่งได้นาเสนอให้
สภาเทศบาลตาบลสนมพิจารณาอนุมัติ และคาดว่า จะได้
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ไม่ ต้ อ งมี ก ารโอนงบประมาณ เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง - ในการสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงานได้มีการ

บ่อยครั้ง รวมถึงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงแนวทางเพื่อลด
การโอนและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังนี้
- แจ้ ง ระเบี ย บ หนั ง สื อ สั่ ง การ เพื่ อ เป็ น แนวทางให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการทราบ
- ตรวจสอบแผนการดาเนิ น การ และด าเนิ นการให้
เป็น ไปตามแผนการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงาน รวมทั้ง
รายงานการโอน และแก้ไขการเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ
ตามระยะเวลาตามระเบียบของทางราชการ
๓.๔. กิจกรรม “การบังคับคดีตามคาพิพากษา”
- การบั ง คั บ คดี ยั ง ไม่ ค รบถ้ ว น โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ เร่งรัด และติดตามการบังคับคดีให้
เป็นไปตามคาพิพากษาศาล และรายงานการผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นประจาสม่าเสมอ
- ประสานขอข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการ
ดาเนิ น การ เช่ น ส านั ก งานที่ ดิน กรมการขนส่ ง ธนาคาร
พาณิชย์ และผู้นาชุมชนให้ครบถ้วน
- จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพเรื่องการบังคับคดี
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
- พบอุปกรณ์สานักงานที่สาคัญเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่ อ งส ารองไฟ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านไม่ เ พี ย งพอ และ
เครื่องพิมพ์ชารุด
- ได้ตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สาหรับประมวลผลแบบที่
๑) จ านวน ๑ เครื่ อ ง เพื่ อ ใช้ ง านในปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ แล้ว เฉพาะที่จ าเป็น ต้องใช้ เร่ งด่วน ส่ วนรายการ
อื่ น ๆจะได้ เ พิ่ ม เติ ม ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และโ อน
งบประมาณหมวดค่ า ครุ ภัณ ฑ์ใ นเทศบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ ายประจาปี ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุ น ให้เจ้าหน้าที่ ใช้
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เช่ น ระเบี ย บ
หนังสือสั่งการ ข้อหารือต่างๆ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๕. การติดตามและประเมินผล
๕.๑) กิจกรรม “งานธุรการ”

ประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสารให้ ป ระชาชนทราบกิ จ กรรมการด าเนิ น การ
หน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น ระบบรวมถึ ง ใช้ สื่ อ อื่ น ๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. การติดตามประเมินผล
- การสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การสุ่มตรวจ
และการรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามล าดับชั้นตามห้ วงกาหนดระยะเวลา เพื่อการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เพื่อแก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่าเสมอ

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

- ได้กาหนดตาแหน่ง “เจ้าพนักงานธุรการ” ไว้ในแผน
อั ต ราก าลั ง ๓ ปี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๓ จ านวน ๑ ต าแหน่ ง ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ไม่มีผู้ มาบรรจุและปฏิบั ติหน้ าที่ตาแหน่ งดังกล่ าว
แต่ได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญ
การ มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ทั้ ง นี้ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จะดาเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๖๕๕๙
-ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นจะได้
รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ
และผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือนก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้รับจ้าง
๕.๒) กิจกรรม “การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลต าบลสนม เพื่ อ ให้ ป ระชาคมมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น”
- เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกครั้งที่มี
โอกาสพบปะกั บ ผู้ น าชุมชน ประชาชน เพื่อทราบปัญหา
ความต้องการ
- ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนมีการประชาคมอย่างน้อย
๗ วัน ก่อนดาเนินโครงการ
- ติดตามประเมินผล โดยตอบแบบสารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน และประมวลผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุก
ครั้งที่ดาเนินโครงการ
๕.๓ กิจกรรม “การโอนงบประมาณต่างๆ”
เน้นการตรวจสอบแผนการดาเนินงานเป็นประจาปฏิบัติ
ตามแผนงาน และสอดคล้ อ งงบประมาณ รวมทั้ ง แจ้ ง
หลักเกณฑ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- ติดตามประเมินผล โดยรายงานสถิติการโอน แก้ไข
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ทราบทุ ก ครั้ ง ที่
ดาเนินการ รวมทั้งรายงานสรุปในรอบสิ้นปีงบประมาณ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๕.๔ กิจกรรม “การบังคับคดีตามคาพิพากษา”
- ผู้ บังคับบั ญชา เร่ งรั ด ติดตามประสานขอข้อมูลจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการสืบทรัพย์
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
- รายงานการดาเนินการให้ผู้กากับดูแล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ บั งคับ บั ญชา มอบหมายให้ ดาเนิ น การบั งคับคดีให้
เป็นไปตามคาพิพากษาศาลภายในอายุความที่กาหนดไม่
เกิน ๑๐ ปี
ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิเ คราะห์พ บว่า ๑.กิจ กรรมงานธุร การ ๒.กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลตาบลสนม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ๓.กิจกรรมการโอนงบประมาณ
ต่างๆ และ ๔.กิจกรรมการบังคับคดีตามคาพิพากษา ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งได้กาหนดแผนในการ
ปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว
ลายมือชื่อ พ.จ.อ.
(ปราโมทย์ ดาทอง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕
ชื่อหน่วยรับตรวจ กองวิชาการและแผนงาน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังคงมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑. กิจกรรม
“งานธุรการ”
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
รวมทั้งดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๐
๒.เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

๑. เจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รับ
มอบหมายงานมีภารกิจ
งานในตาแหน่งหน้าที่
ตนเองมาก ซึ่งยังคงมี
ความเสี่ยงในการติดตาม
ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง ทั้งหมด
ส่งผลให้การปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๑. เนื่องจากได้กาหนด
ตาแหน่งตามแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ ของเทศบาลตาบล
สนม และไม่มีผโู้ อน(ย้าย)
หรือมาบรรจุในตาแหน่ง
ดังกล่าวจึงได้มอบหมาย
งานให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชานาญ
การปฏิบัติหน้าที่แทน ตาม
คาสั่งเทศบาลตาบลสนมที่
๑๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗
ก.พ. ๖๑

๑. มีการออกคาสั่ง
มอบหมายหน้าที่
การงานให้ชัดเจน
๒. มีการ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้มีการ
ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบเอกสาร
เช่นทะเบียน
หนังสือรับ – ส่ง
เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

๒. เจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รับ
มอบหมายงานมี
ภารกิจงานในตาแหน่ง
หน้าที่ตนเองมาก ซึง่
ยังคงมีความเสี่ยงใน
การติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง
ทั้งหมด
๓. ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร

๑. ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงานให้
ชัดเจน มีการมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่ให้มีการติดตาม
เอกสารในการรับ-ส่งหนังสือ
หรือเอกสารทางราชการ
เพื่อให้ตรงตามเวลาที่
กาหนด
๒. กาหนดตาแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ ปก./ชก.
จานวน ๑ อัตรา ลงในแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๓)
๓. นากิจกรรม ๕ ส. มาใช้
ในการปฏิบัติงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

30 กันยายน ๒๕๖2

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนชานาญ
การ
ผู้อานวยการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ ปค.๕
ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตาบลสนม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๒. กิจกรรม
๑. การเสนอปัญหาที่
“การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีของเทศบาลตาบลสนม
เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
พัฒนาท้องถิ่น”
วัตถุประสงค์:
๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
รับผิดชอบ และ
ร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้
ตรงตามความต้องการและได้
อย่างแท้จริง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

มีโครงการ/แผนงาน ไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ผ่านมายังต้องมีการ
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.
แปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามสภาพบริบท ๒๕๖๑ ของเทศบาล
ตาบลสนม เพื่อให้
ของพื้น
เป็นไปตามระเบียบ
๒. โครงการพัฒนาไม่
กระทรวงมหาดไทยว่า
สามารถตอบสนอง
ด้วยการค่าใช้จา่ ยในการ
ความต้องการได้
ครบถ้วนทั้งหมด จึงทา ฝึกอบรมฯ โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน
ให้การประเมิน
ร่วมรับฟังความคิดเห็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ อย่างกว้างขวางและ
นามาแก้ไขปัญหาให้
และมีประสิทธิภาพ
ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังคงมีอยู่

๑. มีการจัดโครงการ
ได้ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
และมีเงินเพียงพอ
๒. ได้รับฟังความ
คิดเห็นตามหลักการมี
ส่วนร่วม และเสนอ
โครงการ/แผนงานมา
จานวนมาก
๓. ประชาชนเข้าร่วม
ตามสัดส่วนการ
ประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับตาบล
ร้อยละ ๘๗.๔๑ และ
เป็นไปตามระเบียบฯ

๑. การเสนอปัญหาที่
ผ่านมายังต้องมีการ
แก้ไข เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามสภาพบริบทของ
พื้น
๒. โครงการพัฒนาไม่
สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้
ครบถ้วนทั้งหมด
จึงทาให้การประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่
ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และมี
ประสิทธิภาพ

การปรับปรุง
การควบคุม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑. ประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและ
หลากหลายช่องทางให้
แผนงาน
ประชาชนได้รับทราบถึง
นักวิเคราะห์
ความสาคัญของการร่วม
นโยบายและแผน
กิจกรรมการจัดทา
ชานาญการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ผู้อานวยการกอง
เทศบาลตาบลสนม เพื่อให้
วิชาการและ
ประชาคมมีส่วนร่วมใน
แผนงาน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
ปลัดเทศบาล
๒. การดาเนินการมีการ
ตาบลสนม
ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อม
อย่างดีแล้ว
๓. มีการสรุปผลให้ประชาชน
ทราบ

30 กันยายน ๒๕๖2

แบบ ปค.๕
ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตาบลสนม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๓. กิจกรรม
“การโอนงบประมาณต่างๆ”
วัตถุประสงค์:
๑.เพื่อให้การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีเป็นไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังคงมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑. มีการโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
บ่อยครั้ง เนื่องจากแต่
ละส่วนราชการการ
ภายในขาดการวาง
แผนการใช้จา่ ยเงิน
๒. ตั้งงบประมาณไว้ไม่
เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานหรือตั้ง
งบประมาณไว้แต่ไม่ได้
ดาเนินการตามที่สภา
ท้องถิ่นอนุมัติ ทาให้การ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้

๑. มีโครงการ/แผนงาน
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่
สี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ของเทศบาลตาบลสนม
เพื่อนามาจัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
ครบถ้วนตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
๒. แจ้งแนวทางให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นปัจจุบนั

๑. มีรายงานการโอน
แก้ไข เปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้
กากับดูแลตาม
ระเบียบ
๒. แจ้งแต่ละส่วน
ราชการให้มีการ
ควบคุมงบประมาณ
ในปีงบประมาณและ
ดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบล
สนม รวมทั้งรายงาน
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบ

๑. มีการโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
บ่อยครั้ง เนื่องจากแต่ละ
ส่วนราชการการภายใน
ขาดการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน
๒. ตั้งงบประมาณไว้ไม่
เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานหรือตั้ง
งบประมาณไว้แต่ไม่ได้
ดาเนินการตามที่สภา
ท้องถิ่นอนุมัติ ทาให้การ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้

๑. กาหนดนโยบายของ
ผู้บริหารให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
๒. แจ้งระเบียบ หนังสือสัง่
การที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึง
แนวทางปฏิบัติและ
ผลกระทบจากการโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
บ่อยครั้ง
๓. รายงานสรุปการโอน
แก้ไข เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ให้ผู้บริหารทราบอย่าง
สม่าเสมอ

กองวิชาการ
และแผนงาน
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นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนชานาญ
การ
ผู้อานวยการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
เจ้าหน้าที่
งบประมาณ
(ปลัดเทศบาล
ตาบลสนม)

แบบ ปค.๕
ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตาบลสนม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

๔. กิจกรรม
๑. ธนาคารพาณิชย์บาง
“การบังคับคดีตามคาพิพากษา” แห่งยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควรโดย
วัตถุประสงค์:
ขัดข้องในเรื่องข้อมูล
๑.เพื่อให้การบังคับคดีให้เป็นไป
ส่วนบุคคล
ตามคาพิพากษาของศาลแพ่ง
๒. การดาเนินการใช้
และมีความยุติธรรม
เวลาหลายปี และ
๒.เพื่อให้เป็นไปตามประมวล
เสียเวลา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓. เพื่อประโยชน์ของทาง
๓.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ราชการ
ยังไม่มีประสบการณ์
และขาดทักษะในการ
ติดตามทรัพย์สนิ ของ
ลูกหนี้
๔.กฎหมายที่เกี่ยวข้องมี
การปรับปรุงใหม่

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

๑. แต่งตั้งคณะกรรม
การสืบทรัพย์ลูกหนี้ตาม
คาพิพากษา
๒. มีการประสานข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

๑. มีรายงานการสืบ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ฯ
เป็นปัจจุบัน
๒. ผู้บังคับบัญชาได้
ควบคุม ตรวจสอบการ
สานักงานที่ดิน กรมการ
ดาเนินการอย่าง
ขนส่ง ธนาคารพาณิชย์
ใกล้ชิด
อย่างสม่าเสมอ
๓. การประสานงาน
๓. ได้เร่งรัดลูกหนี้ตามคา กับลูกหนี้ตามคา
พิพากษา และแจ้งถึง
พิพากษาเป็นไปอย่าง
สถานภาพการชาระหนี้ ปัจจุบนั
ตามระยะเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง
๔. ไ ด้ ป ร ะ ชุ ม ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทราบ

ความเสี่ยง
ที่ยังคงมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑. ธนาคารพาณิชย์บาง
แห่งยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควรโดย
ขัดข้องในเรื่องข้อมูล
ส่วนบุคคล
๒. การดาเนินการใช้
เวลาหลายปี และ
เสียเวลา
๓.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่มีประสบการณ์
และขาดทักษะในการ
ติดตามทรัพย์สนิ ของ
ลูกหนี้
๔.กฎหมายที่เกี่ยวข้องมี
การปรับปรุงใหม่

๑. ควรกาหนดวิธีการ
และกรอบเวลาอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้
ดาเนินการเป็นไปตาม
กฎหมายและได้รับ
การชาระหนี้ให้
ครบถ้วนโดยเร็ว
๒. มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์ความรู้ให้
ผู้บริหารและพนักงาน
อย่างสม่าเสมอในส่วน
ของกฎหมายและ
ระเบียบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็น
ปัจจุบนั

กองวิชาการ
และแผนงาน

30 กันยายน ๒๕๖2

นิติกร
ปฏิบัติการ
ผู้อานวยการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

ชื่อผู้รายงาน พ.จ.อ.
(ปราโมทย์ ดาทอง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

