แบบ ปค.๔
ชื่อส่วนงานย่อย สานักปลัดฯ เทศบาลตาบลสนม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนิ นงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
- เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก คือ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่ ม
วัย รุ่ น และประชาชนไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการแจ้ ง
เบาะแสผูค้ า้ ผูเ้ สพ
1.2 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่สามารถพยากรณ์
ล่วงหน้าได้ ประกอบกับขาดแคลนกาลังเจ้าหน้าที่และ
วัสดุอุปกรณ์ในการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยไม่
เพียงพอ

๒. การประเมินความเสี่ยง
2.1 การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
- ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พื้ น ที่ คื อ ขาดความอบอุ่ น ในครอบครัว และความอยากรู้
อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือ
แจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะ
ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาส
ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไป
ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่ วยงานรัฐเกรงว่าจะมี
ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย
2.2 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-คาสังแบ่
่ งงานมอบหมายภารกิจไม่ชดั เจนสาหรับ
การปฏิบั ติ ห น้ า ที่ การมอบหมายหน้ า ที่ใ นการดู แ ล
บารุงรักษาทรัพ ย์สนิ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
-เจ้ า ห น้ าที่ ไม่ มี ค วาม รู้ ค วาม ชั ด เจ น ข าด
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนขาดการอบรม

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สานักปลัดเทศบาล ได้ทาการประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้
ทาการประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่ วยงานภาครัฐ
พ.ศ. 2561 สภาพแวดล้อมควบคุมของสานักปลัดฯ
ในภาพรวมเหมาะสมและรูป แบบการท างานของ
ผูบ้ ริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่
มีป ระสิท ธิผ ล โครงสร้างองค์ก รมีก ารมอบอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบว่ามีจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จานวน 3 กิจกรรมดังนี้
๑. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
๒. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัด เทศบาล อยู่
ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น
กว่ า การประเมิ น ครั้ ง ก่ อ น เพ ราะมี ก ารกำหน ด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ ส่ ว นงานและระดั บ กิ จ กรรมการ
ทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย และ
ติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัย
ความร่ว มมื อ ทั้ ง จากผู้ บ ริ ห าร เจ้า หน้ าที่ ลูก จ้ าง และ
พนักงานจ้าง และประชาชนอย่างจริงจัง

เรื่องการฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน

-2องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. กิ จกรรมการควบคุม
3.1 การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตาบลสนมทุกเดือน
- จัดอบรมให้ความรูเ้ รื่องป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดแก่ประชาชนและเยาวชน
- ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผูเ้ สพ/ผู้ตดิ ยาเสพติด เพื่อส่งเข้า
ค่ายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม/และฝึกอาชีพ
- ลงพืน้ ทีเ่ พื่อตรวจเยีย่ มผูผ้ ่านการบาบัดรักษา
- น าข้ อ มู ล ข่ า วส า รเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งย าเส พ ติ ด
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สายของเทศบาล
3.2 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัด ท าแผนป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย เช่ น
อัคคีภยั ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็ นต้น
- ขอรับการสนับสนุน/จัดซือ้ /จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครือ่ งใช้ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้เพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
- ฝึกอบรม อปพร.เพื่อเพิม่ ทักษะและเทคนิคต่างๆที่
ทันสมัย

แบบ ปค.๔
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า นมากขึ้ น กว่ า การ
ประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์
ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย แยกเป็น ปัจจัย
ภายในติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อย และ
มี ก ารประชุ ม ติ ด ตามและปรับ ปรุง ระบบงานระหว่า ง
ผู้บ ริห าร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็ น
ประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่รู้คนรู้บทบาทหน้าที่และ
ความรับ ผิด ชอบมากขึ้น สำหรับ ปัจ จัยภายนอกมีก าร
ประชุ ม ประจำเดื อ นระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร ผู้ น ำหมู่ บ้ า น
สมาชิ ก สภาเทศบาล เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จงการ
ดำเนินงานขอเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
- น าระบบ Internet มาช่ วยในการบริห ารงานและ
การปฏิบตั ริ าชการ เทศบาลตาบลสนม มีระบบ Internet
ที่มีป ระสิท ธิภ าพท าให้ก ารบริห ารของส านัก งานปลัด
สามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารได้ทนั เวลา สามารถตรวจเช็ค
ข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก ร ะ บ บ Internet เ ช่ น ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย หนั ง สือ สัง่ การกรมส่ ง เสริม การ
ปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้
ในเรื่องปั จจุบนั
- การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่
ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของสานัก
ปลัดฯ

ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทา
ให้ก ารปฏิบัติงานเป็ น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
มากขึน้
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
ต่อความต้องการของผูใ้ ช้และผูเ้ กีย่ วข้องรวมทัง้ มีการ
จัดหาอุปกรณ์ในการพัฒนาความรูใ้ ห้แก่บุคลากรและ
รูปแบบการสื่อสารให้ทนั สมัย สะดวกต่อผูใ้ ช้งานผ่าน
ระบบเครือ ข่ า ย รวมทัง้ มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ ท ัง้
ภายในและภายนอก มีช่องทางรับฟั งความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
ทัง้ ไลน์และเฟซบุ๊ก และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ศกึ ษา
อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ เพื่ อ ปฏิบัติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ปค.๔
-3องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๕. การติ ดตามประเมินผล
-ใช้ แ บบสอบทานเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าทีผ่ ู้
ปฏิบตั ิ หัวหน้างานและปลัดเทศบาลต้องติดตามกากับ
ดูแล เพื่อให้การดาเนินงานของสานักปลัดเป็ นไปตาม
แผนการดาเนินงานประจาปี ของหน่วยงาน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสานัก
ปลัด ถือปฏิบตั ติ ามแนวทางการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ซึง่ กาหนดในเอกสารคาแนะนา
การจัดทารายงานตามระเบียบว่ามีความเหมาะสม
และเป็ นทีน่ ่าพอใจมากขึน้

สรุปผลการประเมิน
จาการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
๑. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
2. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการประเมินโดยรวม

สานักปลัด เทศบาล มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและ
เพียงพอที่จะทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ควบคุ ม อย่ า งไรก็ต ามมีบ างกิจ กรรมที่ต้ อ งปรับ ปรุง กระบวนการควบคุ ม เพื่อ ให้ ก ารปฏิบัติ ง านมี
ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิธีการและแผนการปรับ ปรุงการควบคุม ภายในที่
เหมาะสมไว้แล้ว
ชือ่ ผูร้ ายงาน
(นายอัธรินทร์ แจ้งสว่าง)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

แบบ ปค.๕

ชื่อส่วนงานย่อย สานักปลัด เทศบาลตาบลสนม
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
ภารกิ จตามกฎหมายที่จดั ตัง้
ความเสี่ยง
หน่ วยงานของรัฐหรือภารกิ จ
ตามแผนการดาเนิ นการหรือ
ภารกิ จอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่ วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
1. กิจกรรม
-การปฏิบัติการด้านการ
“การป้ องกันและแก้ไขปัญหา ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติ ด”
ยาเสพติดยังไม่ทั่วถึง
วัตถุประสงค์การควบคุม
- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนทุกคนในตาบลสนม
ร่วมกันป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

-จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาล
ตาบลสนมทุกเดือน
-จัดอบรมให้ความรูเ้ รื่อง
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดแก่ประชาชนและ
เยาวชน
-ลงพืน้ ทีเ่ พื่อค้นหาผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ
ยาเสพติด เพือ่ ส่งเข้าค่าย
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม/และ
ฝึกอาชีพ
-ลงพืน้ ทีเ่ พื่อตรวจเยีย่ มผูผ้ ่าน
การบาบัดรักษา

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยงั
มีอยู่

-มีการปฏิบตั ติ าม
-ปัจจุบันปัญหายาเสพ
แผนการดาเนินการตาม ติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่
การควบคุมทีม่ อี ยู่จริง จะทำให้ท้องถิ่นและ
-ทำให้เด็กเยาวชนและ ประเทศชาติ เสียหายซึ่ง
ประชาชนตระหนักถึง มีสาเหตุจาก
ปัญหายาเพติด โทษของ 1.ความอยากรู้ อยาก
ยาเสพติดมากขึ้น
ลอง ความคึกคะนองของ
เยาวชนและประชาชน
จิตใจของเยาวชนเอง
อ่อนแอ ใจคอไม่หนัก
แน่น เมื่อมีปัญหาไม่
สมหวัง หาเหตุผลเพื่อ
แก้ปัญหา ก็ใช้ยาหรือยา

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

-จัดโครงการ
งานป้ องกันฯ/
อบรม “โครงการ สานักปลัด
อบรมรณรงค์
ป้ องกันและ
ต่อต้าน เสพติด”
เพื่อให้ความรูก้ บั
เด็ก เยาวชน
ประชาชนในพืน้ ที่
อย่างต่อเนื่อง
-ให้ผนู้ าชุมชน
ครอบครัวมีส่วน
ร่วมสอดส่อง
ดูแลแจ้งเบาะแส
ยาเสพติด

-นาข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
เรื่องยาเสพติดประชาสัมพันธ์
ทางเสียงไร้สายของเทศบาล

เสพติดเป็นเครื่องช่วย
ระงับความรู้สึกทุกข์ ใช้
บ่อยๆ ทำให้เกิดการ
เสพติด

ชื่อส่วนงานย่อย สานักปลัด เทศบาลตาบลสนม
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
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ภารกิ จตามกฎหมายที่จดั ตัง้
หน่ วยงานของรัฐหรือภารกิ จ
ตามแผนการดาเนิ นการหรือ
ภารกิ จอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่ วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
2.กิ จกรรม
“การป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย”
วัตถุประสงค์การควบคุม
- เพือ่ ป้ องกันทีด่ กี ่อนเกิดภัย
และสามารถควบคุมได้อย่าง
รวดเร็ว ลดความเสียหายด้าน
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน

แบบ ปค.๕

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่ยงั การปรับปรุงการควบคุม หน่ วยงานที่
มีอยู่
ภายใน
รับผิดชอบ

-บุคลากรทางาน
ป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ไม่เพียงพอ
-ขาดวัสดุ/อุปกรณ์ใน
การปฏิบตั งิ านด้านการ
ป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

-จัดทาแผนป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น
อัคคีภยั ภัยแล้ง ภัยหนาว
เป็ นต้น
ขอรับการสนับสนุน/จัดซื้อ/
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้
เพียงพอในการปฏิบตั งิ าน

-มีการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการ
รับผิดชอบงาน
ป้ องกันฯ

-ขาดบุคลากรใน
การปฏิบตั งิ านที่
มีความรูด้ า้ น
ป้ องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
-ขาดวัสดุ
อุปกรณ์
เครื่องมือ

-จัดอบรมให้ความรูก้ บั
งานป้ องกันฯ/
เจ้าหน้าทีฯ่ อปพร.ในการ
สานักปลัด
ป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและให้รจู้ กั การใช้
อุปกรณ์ต่างๆทาให้ความ
เสีย่ งลดลง
-จัดทาประสานแผนการ
ป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกับองค์กร

-ฝึกอบรม อปพร.เพือ่ เพิม่
ทักษะและเทคนิคต่างๆที่
ทันสมัย
-ประชุมผูบ้ ริหาร/พนักงาน
ประจาเดือน

เครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน

ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ี
ความพร้อมมากกว่า
-สรรหาบรรจุพนักงานตาม
กรอบในแผนอัตรากาลังฯ

ชื่อผูร้ ายงาน
(นายอัธรินทร์ แจ้งสว่าง)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
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