รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2545 (ข้อ 6)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สานักงานเทศบาลเมืองนครนายก
อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

คานา
การจัดวางระบบควบคุ ม ภายในของเทศบาลเมื องนครนายก หน่วยงานของราชการส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทาขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวิ นัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานเทศบาล คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลเมื องนครนายกทุ ก คน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมี ป ระสิท ธิผ ล รวมทั้ง ท าให้ป ระชาชนของ
เทศบาลเมืองนครนายก มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ว่าเป็นการ
ปฏิบัติง านเพื่ อ ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเมื องนครนายก และรัก ษาประโยชน์ของ
ประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
คณะทางานจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองนครนายก หวังว่าการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในเล่มนี้จะทาให้พนักงานเทศบาลเมื องนครนายก คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บ รรลุผลสาเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล และเกิดประโยชน์สูง สุดแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก และประเทศชาติโดยส่วนรวม

สารบัญ
เรื่อง
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
( แบบ ปค.๑ )
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
( แบบ ปค.๔ )
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

หน้า
๑ – ๓
๔ – 20
21 – ๓5

(แบบ ปค.๕)
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปค.๖)

๓6 – ๓8

แบบ ปค. ๑
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เทศบาลเมืองนครนายก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีก ารที่ เ ทศบาลเมื องนครนายก กาหนด ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมิ นดัง กล่าว เทศบาลเมื องนครนายก เห็นว่า การควบคุม ภายในของ
หน่วยงานมี ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกากับ
ดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนครนายก
อย่างไรก็ ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับ ปรุงการควบคุม ภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ กิจกรรมงานด้านบุคลากร
๑.๒ กิจกรรมระเบียบด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
๑.๔ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑.๕ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๑.๖ กิจกรรมด้านงานการคานวณประมาณการช่าง
๑.๗ กิจกรรมด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
๑.๘ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
๑.๙ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๑.๑๐ กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้

- ๒ ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ กิจกรรมงานด้านบุคลากร
- ศึกษาระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานให้ชัดเจน
๒.๒ กิจกรรมระเบียบด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมและศึกษาระเบียบทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
๒.๓ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความชานาญในการปฏิบัตงิ าน
- ดาเนินการจัดทาแผนทีภ่ าษีเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บรายได้
๒.๔ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- รับบรรจุแต่งตั้งโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน
๒.๕ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้
งานได้นานยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ
ทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องอยู่เสมอ
๒.๖ กิจกรรมด้านงานการคานวณประมาณการช่าง
- มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กองช่าง
๒.๗ กิจกรรมด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
- ฝึกอบรมและพัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น และควรปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับแผนจัดประสบการณ์ผเู้ รียนและหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เป็นปัจจุบัน
- ฝึกอบรมและพัฒนาให้มีการประเมินสภาพนักเรียน ประเมินความพร้อม
ของ นักเรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ควบคุม กากับ ครูผสู้ อนให้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้เขียนไว้
- นิเทศกระบวนการเรียนการสอนโดยกองการศึกษา

- ๓ ๒.๘ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงาน มอบหมายความรับผิดชอบ
- เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานเพือ่ โครงการด้าน ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
- จัดทาแผนพัฒนาทุกด้านโดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริม
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- สารวจ สืบค้น รวบรวมจัดกิจกรรมถ่ายทอดทางภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน
๒.๙ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานและคาสัง่ มอบหมายงานทีท่ าให้มั่นใจว่า
เมื่อนามาปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสาเร็จตามที่นโยบายของผู้บริหารกาหนดไว้
กิจกรรมเพื่อการควบคุมและชี้ให้ผู้ปฏิบัตงิ านเห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
การปฏิบัตงิ าน เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผน
เรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการมอบหมาย
งานให้บุคลากรดาเนินงานที่ชัดเจน
๒.๑๐ กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
- จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
รถดูดสิ่งปฏิกูล

- ๔ แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

สานักปลัด
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผลการประเมิน
๑) กิจกรรมด้านงานบุคลากร เป็นความเสี่ยงทีเ่ กิด
ส านั ก ปลั ด จากการวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลตาม
จากสภาพแวดล้อมภายใน
องค์ ป ระกอบของมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน ตาม
- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
ระเบียบ เนื่องจากมีการออกระเบียบใหม่ ๆ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบจุดอ่อนของ
สานักปลัด พบความเสี่ยงในกิจกรรม
(๑) ด้านงานบุคลากร

กองคลัง
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงที่
เกิ ดจาก “สภาพแวดล้อ มภายใน” ด้ า นประสิท ธิภ าพ
บุคลากร และระบบการจัดเก็บรายได้
๒) กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”
ด้านประสิทธิภาพบุคลากร

ผลการประเมิน
๑. กิ จ กรรมด้ า นการจั ด เก็ บ รายได้ ยั ง ไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าไปฝึกอบรม
และยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษี
๒. กิ จ กรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัส ดุ ยัง ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากในปีงบประมาณเจ้าพนักงาน
พัสดุได้โอนย้าย และยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาทดแทนจึงทาให้
งานไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ ไม่ ไ ด้ จั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม

- ๕ แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองช่าง
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยง
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ
สมบูรณ์ ทั้งนีเ้ พื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
ตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒) กิจกรรมด้านการคานวณประมาณการช่าง
มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
รายละเอียดการคานวณประมาณการช่างในแต่ละรายการ
ไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคานวณ
สูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มกี าร
ตรวจทาน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑) ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
- ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก
ขาดทั ก ษะในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับแผนจัดประสบการณ์ผู้เรียนและหลักสูตรสถานศึกษาที่
เป็นปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏตามคาสั่งแบ่ง
งานในภารกิจ ๒ งาน คือ
๑. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๒. กิจกรรมด้านการคานวณประมาณการช่าง
โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า การติดตาม
ประเมินผลในแบบติดตาม ปย.๓ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม และพบจุดอ่อนทีเ่ กิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรม
อื่น คือ งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการคานวณประมาณ
การช่าง ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง
กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามภารกิจ ๒ งาน ประกอบด้วย
๑. งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- งานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔

- ๖ แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒) ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ประชาชนขาดความสนใจและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้านการส่งเสริม ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- บุคลากรมีทัศนที่ดี และเอือ้ ต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีผลต่อการมอบอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และจานวนผูป้ ฏิบัติงานเหมาะสมกับงานทีป่ ฏิบัติ
๒) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
- มีหน้าความรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน
รักษาความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย
กองวิชาการและแผนงาน
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
1) ระเบียบด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ปฏิบัติงานมีเป็น
จานวนมาก และแก้ไขบ่อยครั้ง ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทันผู้ปฏิบัตงิ านไม่สามารถใช้และเข้าใจ
เจตนารมย์ของระเบียบได้อย่างสมบูรณ์
๒) ระเบียบด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- มีการออกระเบียบในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นใหม่ๆ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการทางานที่แท้จริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทาการประเมินตาม
องค์ประกอบของมาตรฐาน การควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งได้
วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากคาสั่ง
แบ่งงานในภารกิจหน้าที่

- ๗ แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
กองสวัสดิการและสังคม
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑) กิจกรรมด้านงานบุคลากร เป็นความเสี่ยงทีเ่ กิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน
- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ ขาดการประสานงานกับชุมชน ระเบียบที่ขัดต่อ
การปฏิบัตงิ าน
กองคลัง
๒. การประเมินความเสี่ยง
๑) กิ จ กรรมด้า นการจัด เก็ บ รายได้ เจ้าหน้า ที่
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้
และยังไม่ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้
ทันสมัยทาให้การจัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน
๒) กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ขาด
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ป ฏิบัติงานยัง ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
กองช่าง
๒. การประเมินความเสี่ยง
๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- การตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับซือ้ มีจากัด
เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่ง
จาเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีก ทางหนึง่

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน

- เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ ไ ด้ ศึ ก ษา ระเบี ย บ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทาให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจ
เกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ได้

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

- 9

แบบ ปค. ๔

เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒) กิจกรรมด้านงานการคานวณประมาณการช่าง
- มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม
เนื่องจากการดาเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้น
ชิด ขาดการวางแผนการดาเนินงาน และการคานวณราคา
ขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด
3) ขาดแคลนบุคลากร ไม่มีนายช่างโยธา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๑) ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
- ครูผู้สอนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาและแผน
ประสบการณ์ การจัดทาแผนประสบการณ์และแผนการ
เรียนการสอนต้อ งสอดคล้องกั บ หลักสูตรสถานศึกษาที่
เป็นปัจจุบัน
๒) ด้านงานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม
- ประชาชน ขาดความสนใจและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านการส่งเสริม ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๑) กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร
- มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงาน และวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ทมี่ ุ่งหวังไว้ ซึ่งต้องมีการระบุและประเมิน

- 10

แบบ ปค. ๔

เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก
๒) กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
- เสนอความต้องการคอมพิวเตอร์ ๑ เครือ่ ง
บรรจุในแผนพัฒนา ๔ ปี ในปี ๒๕๖๒
- จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๖2 จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล รถขุดหลังตักหน้า
กองวิชาการและแผนงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง
1) ด้านการจัดทาแผนพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบกฎหมายบ่อย ๆ
2) กิจกรรมด้านเครื่องมือเครื่องใช้
กองสวัสดิการและสังคม
๒. การประเมินความเสี่ยง
1) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการทา
ประชาคมไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
2) ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน
สานักปลัด
๓. กิจกรรมการควบคุม
๑) งานด้านบุคลากร
- ศึกษาระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัตงิ านให้ชัดเจน
๒) ระเบียบด้านการบริหารบุคล
- ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมและศึกษาระเบียบที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ชัดเจน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
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แบบ ปค. ๔

เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
กองคลัง
๓. กิจกรรมควบคุม
๑) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
- จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ไปฝึก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ความรู้
ความชานาญในการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีเพื่อปรับปรุงการ
จัดเก็บรายได้

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

- 12 แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
๒) กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- รั บ บรรจุแ ต่ ง ตั้ ง โอน (ย้ า ย) พนั ก งานส่ ว น
ตาบล ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
- จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ไปฝึก อบรมเพื่อ เพิ่ มความรู้
ความชานาญในการปฏิบัติงาน
กองช่าง
๓. กิจกรรมการควบคุม
๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
๒) กิจกรรมด้านงานการคานวณประมาณการช่าง
- มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓. กิจกรรมการควบคุม
๑) ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
- ฝึกอบรมและพัฒนาครูผสู้ อนทุกคนให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และควรปรับปรุงแผนการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับแผนจัดประสบการณ์ผู้เรียนและ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

- ๑3 แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
- ฝึก อบรมและพัฒ นาให้มีก ารประเมิ นสภาพ
นักเรียน ประเมินความพร้อมของนักเรียนก่อนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
- ควบคุม กากั บ ครูผู้ส อนให้จัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดประสบการณ์และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้เขียนไว้
- นิ เ ทศกระ บวนการเรี ย นการสอนโด ย
กองการศึกษา
๒) ด้านงานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงาน มอบหมายความ
รับผิดชอบ
- เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อโครงการ
ด้าน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
- จัดทาแผนพัฒนาทุกด้านโดยมุง่ เน้นการจัด
กิจกรรม โครงการเพือ่ ส่งเสริม ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- สารวจ สืบค้น รวบรวมจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ทางภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. กิจกรรมการควบคุม
๑) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- มี นโ ย บ าย แ ล ะวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน แ ล ะค า สั่ ง
มอบหมายงานที่ทาให้มั่นใจว่า เมื่อนามาปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลสาเร็จ

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

- ๑4 แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ตามที่นโยบายของผูบ้ ริหารกาหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการ
ควบคุมและชี้ให้ผปู้ ฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
การปฏิบัตงิ าน เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการ
วางแผนเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีการมอบหมายงานให้บุคลากรดาเนินงาน
ที่ชัดเจน
๒) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
- จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จานวน 1 คัน
สานักปลัด
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๑) งานด้านบุคลากร
๒) ระเบียบด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้นาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการ
บริหารและปฏิบัตริ าชการ โดยสามารถค้นหาระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา
ซึ่งทาให้การปฏิบัติงานเร็วขึ้น
กองคลัง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร มีโทรศัพท์ โทรสารที่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงานในภารกิจหน้าที่ของกองคลัง เช่น กรณีมี
ความขัดข้องในเรื่องระเบียบกฎหมาย ใช้โทรศัพท์ไป

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

- ๑5 แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
สอบถาม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด ขอให้ช่วย FAX ระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสัง่ การให้ด้วย
กองช่าง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๑. มีระบบสารสนเทศทีม่ ีความครบถ้วน
เหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศอยูเ่ สมอ
๒. ผู้บริหารได้รบั การรายงานข้อมูลจากแหล่ง
ภายในและภายนอกที่เหมาะสม
๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รบั สารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจน
และทันเวลา
๔. มีระบบการสื่อสาร เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์
และความเข้าใจที่ดรี ะหว่างบุคคลที่มหี น้าที่ในงานที่
เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติงาน
๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลาดับ
ชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๑) ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
๒) ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนา
การศึกษา และ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จาก
Internet line facebook วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

- ๑6 แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
๒. ประสานงานภายในและภายนอกกอง
การศึ ก ษา โดยให้ คาแนะนาชี้ แ จงแก่ ค รูแ ละบุค ลากร
ทางการศึ ก ษาและน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าปรั บ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๓. ประชุมบุคลากรภายในกองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา และ
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมให้ปรับปรุงพัฒนาอย่าง
สม่าเสมอ
กองวิชาการและแผนงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๑) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- มีระบบ Internet ของเทศบาลเมือง
นครนายก ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
- มีการสร้างระบบกลุม่ Line เพื่อความ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการรายงานปัญหา/อุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงานได้ทันเวลา ทาให้การปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

- ๑7 แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
สานักปลัด
๕.การติดตามประเมินผล
๑) งานด้านบุคลากร
๒) ระเบียบด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัว หน้ า งาน และปลัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบล ติดตาม กากับดูแล เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย กาหนด
กองคลัง
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
- มีการติดตามประเมินผลโดยผู้อานวยการกอง
คลัง เป็นผู้ติดตามประเมินผล หากพบความเสี่ยง ต้อง
จัดทาแผนการปรับปรุงกิจกรรมต่อไป
กองช่าง
๕. การติดตามและประเมินผล
- มีการติดตาม กากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ดาเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทีม่ ีข้อบกพร่องอย่างสม่าเสมอและตลอดเวลา
- มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
สอดคล้องกัน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

- ๑8 แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. การติดตามประเมินผล
๑) ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
- ติดตามประเมินผลจากแผนพัฒนาการศึกษา
แผนจัดประสบการณ์และแผนการเรียนการสอนที่ครูได้
จัดทาขึ้น และรายงานที่ครูได้เขียนสรุปผลการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละวัน
- สังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียนใน
ระหว่างทาการเรียนการสอนพร้อมตรวจสอบจากแผนจัด
ประสบการณ์และแผนการเรียนการสอนที่ได้เขียนไว้
- ให้ครูจัดทารายงานการจัดแผนประสบการณ์
และแผนการเรียน การสอนที่ผ่านมาในแต่ละภาคเรียน
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น แผนพั ฒ นา
การศึกษาแผนจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนการ
สอนของครูในแต่ละปี
๒) ด้านงานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงาน มอบหมายความ
รับผิดชอบ
- เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อโครงการ
ด้าน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
- จั ดท าแผนพั ฒ นาทุ ก ด้า นโดยมุ่ ง เน้ นการจั ด
กิ จ กรรม โครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- สารวจ สืบค้น รวบรวมจัดกิจกรรมถ่ายทอดทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

- ๑9 แบบ ปค. ๔
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกาหนดวิธีปฏิบัติงาน
เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมและผู้มหี น้าที่
เกี่ยวข้อง

ผลการประเมินโดยรวม
เทศบาลเมืองนครนายก อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประเมินองค์ประกอบ
ควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
สานักปลัด
(๑) งานด้านบุคลากร
- บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมี
ระเบียบออกมาใหม่ๆ และเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิม่ พูนความรู้
และทักษะการปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
(๒) ระเบียบด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ปฏิบัติงานมีเป็นจานวนมาก และแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
ทาให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัติงานไม่สามารถใช้และเข้าใจเจตนารมย์ของระเบียบได้อย่าง
สมบูรณ์
กองคลัง
(๑) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
- เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้และยังไม่ได้
ดาเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัยทาให้การจัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน

- 20 (๒) กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ขาดเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
กองช่าง
(๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(๒) กิจกรรมด้านงานการคานวณประมาณการช่าง
- รายละเอียดการคานวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของ
งบประมาณ เนื่องจากการคานวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการ
ตรวจทาน ผูเ้ กี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑) กิจกรรมด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
- ครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนประสบการณ์ การจัดทาแผนประสบการณ์และแผนการเรียนการสอนต้อง
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
(๒) กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ประชาชนขาดความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการส่งเสริม ศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(๑) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขาดความรู้ความชานาญในการใช้รถขยะ
ที่ถูกต้อง
(๒) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
- รถบรรทุกขยะมีไม่พอเพียงกับพืน้ ที่รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ...........................................................................
(นายประทีป ฉากภาพ)
ปลัดเทศบาลเมืองนครนายก

- 21 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๑. กิจกรรมงานด้าน
บุคลากร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคล
สามารถดาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

- บุคลากรยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
เนื่องจากมีระเบียบ
ออกมาใหม่ ๆ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ศึกษาระเบียบ
กฎหมายต่าง ๆ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน

- ส่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้
เข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงาน
จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

- บุคลากรยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
เนื่องจากมีระเบียบ
ออกมาใหม่ ๆ

- ศึกษาระเบียบ
กฎหมายต่าง ๆ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน

ก.ย. ๖๒
นักทรัพยากรบุคล
ฯ

- ๒2 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ
ความเสี่ยง
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๒. กิจกรรมระเบียบด้าน - เจ้าหน้าที่ยังขาด
การพัฒนาบุคลากร
ความความรู้ความ
วัตถุประสงค์
เข้าใจ
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ดาเนินการไปตามระเบียบ
กฎหมาย กาหนด

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

- ส่งเจ้าหน้าที่ไป
อบรมและศึกษา
ระเบียบทีเกี่ยวกับ
การปฏิบัตงิ านให้
ชัดเจน

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

- ระเบียบ กฎหมาย
ที่ใช้ปฏิบัติงานมีเป็น
จานวนมาก และแก้ไข
บ่อยครั้ง ทาให้
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน
ไม่สามารถใช้และเข้าใจ
เจตนารมณ์ของระเบียบ
ได้อย่างสมบูรณ์

- มีการออกระเบียบ
ในการเจ้าหน้าที่ยงั
ขาดความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการ
ทางานที่แท้จริง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- ส่งเจ้าหน้าที่ไป
อบรมและศึกษา
ระเบียบทีเ่ กี่ยวกับ
การปฏิบัตงิ านให้
ชัดเจน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กย. ๖๒
นักทรัพยากร
บุคคล

- ๒3 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
๓. กิจกรรมด้านการจัดเก็บ
รายได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ
รายได้ออกใบเสร็จรับเงิน
เอกสารต่าง ๆ รวมถึงการส่งเงิน
ถูกต้องและครบถ้วนและเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ

ความเสี่ยง

การจัดเก็บภาษี
ยังไม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วนการ
คานวณอัตราภาษี
ต่าง ๆ ความ
ถูกต้องครบถ้วน
ของแบบพิมพ์ที่ใช้
ในการจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมทักษะ
เฉพาะด้านตาม
ระเบียบ แนวทาง
ซักซ้อมและหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ
๒.ดาเนินการจัดทา
แผนที่ภาษีเพื่อ
ปรับปรุงการจัดเก็บ
รายได้

สามารถจัดเก็ บ
ภ า ษี ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม
จ านวนผู้ ที่ อยู่ ใ น
ข่ายต้องชาระภาษี

การจัดเก็บภาษียัง
ไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วนการคานวณ
อัตราภาษีต่าง ๆ
ความถูกต้อง
ครบถ้วนของแบบ
พิมพ์ที่ใช้ในการ
จัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ

๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
ความรู้ความชานาญ
ในเรื่องการจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้น
๒. ปรั บ ปรุ ง ระบบ
ภาษี ให้ เ ป็น ปัจ จุบั น
โดยใช้แผนที่ภาษี

๓๐ กันยายน
๒๕๖๒
เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่

- ๒4 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ
ความเสี่ยง
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
4. กิจกรรมด้านทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ
การเข้าใช้งานใน
วัตถุประสงค์
ระบบ e-GP ยังไม่
เพื่อให้การปฏิบัติงาน ชานาญ การรับ การ
ด้านทะเบียนทรัพย์สินและ
เบิกจ่าย การ
พัสดุถูกต้องและเป็นไปตาม ลงทะเบียนคุมพัสดุ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
และหนังสือสั่งการ
และไม่เป็นปัจจุบัน

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

๑. มีการรับโอน
(ย้าย) และสรรหา
บุคลากรที่มี
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประสบการณ์
๒. ส่งบุคลากรเข้ารับ ในระบบ e-GP การ
ลงทะเบียนคุมและ
การฝึกอบรมทักษะ
เบิกจ่ายได้ถูกต้อง
เฉพาะด้านตาม
ระเบียบ แนวทาง
ซักซ้อมและหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การเข้าใช้งานใน
ระบบ e-GP ยังไม่
ชานาญ การรับ
การเบิกจ่าย การ
ลงทะเบียนคุมพัสดุ
ครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
และไม่เป็นปัจจุบัน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑. รับบรรจุแต่งตัง้
โอน (ย้าย) พนักงาน
เทศบาลที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่งที่ว่าง
เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์

๓ ๐ กั น ย า ย น
๒๕๖๒
เจ้าพนัก งานพัส ดุ
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่

- ๒5 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

๒. สรรหาหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมที่เหมาะสม
กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า น ท ะ เ บี ย น
ทรั พ ย์ สิ น และพั ส ดุ
เพื่ อ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า
รับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ๒6 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
๕. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน และเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด

ความเสี่ยง

๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ
สมบูรณ์ ทั้งนีเ้ พื่อความ
ปลอดภัยสะดวก รวดเร็ว
ในการปฏิบัตงิ าน
๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าที่
ถูกต้องตามหลักของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การควบคุม
ภายใน
ที่มีอยู่

การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

- มีการตั้ง
การควบคุมที่
งบประมาณใน
มีอยู่ยังไม่
ข้อบัญญัติ
ครอบคลุม
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
สาหรับจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่
ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยสะดวก
รวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน
๒. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลัก
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- จัดสรรงบประมาณให้
๓๐ ก.ย.
สอดคล้องกับอุปกรณ์
๖๒
ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ
ผอ.กองช่าง
การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
,
- ส่งเสริมและพัฒนาให้
ผช. ช่าง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ไฟฟ้า
อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ
เฉพาะทาง และศึกษา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
เสมอ

- ๒7 –
แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
๖. กิจกรรมการคานวณ
ประมาณการช่าง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การคานวณประมาณ
การช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับปริมาณงานและ
งบประมาณ

ความเสี่ยง

การควบคุม
ภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

รายละเอียดการ
มีการตรวจสอบ ๑. การสอบทานที่มี
คานวณประมาณการ จากเจ้าหน้าที่กอง อยูย่ ังไม่ครอบคลุม
ช่างในแต่ละรายการไม่ ช่าง
ตรงกับยอดรวมของ
งบประมาณ เนื่องจาก
การคานวณสูตร excel
จากคอมพิวเตอร์
ผิดพลาดและไม่มกี าร
ตรวจทาน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดการคานวณ
ประมาณการช่างในแต่
ละรายการไม่ตรงกับ
ยอดรวมของ
งบประมาณ เนื่องจาก
การคานวณสูตร excel
จากคอมพิวเตอร์
ผิดพลาดและไม่มกี าร
ตรวจทาน

๑. เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องควรมีการ
ตรวจสอบก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น

๓๐ ก.ย. ๖๒
ผอ.กองช่าง,
นายช่างโยธา

- ๒8 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

๗. กิจกรรมด้านการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา
- ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
การศึ กษา เพื่อให้ส อดคล้ อง
กั บ แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า ช า ติ
แผนพัฒ นาท้องถิ่น และการ
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น จั ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ผู้ เ รี ย น ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กและกองการศึกษาฯ

ความเสี่ยง
ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษายังขาด
ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาและแผน
ประสบการณ์ การ
จัดทาแผน
ประสบการณ์และ
แผนการเรียนการสอน
ต้องสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาที่
เป็นปัจจุบัน

การควบคุม
ภายใน
ที่มีอยู่
รวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ ระเบียบ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาและ
หลักสูตร
สถานศึกษา

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กและกองการศึกษา ให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีความ
เสี่ยงอยู่
- การจัดทาปรับปรุงแผนจัด
ประสบการณ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา
ทีเ่ ป็นปัจจุบันยังมีความเสีย่ งอยู่
การดาเนินการควบคุมและได้
ปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ โดย
การ

ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษายังขาด
ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาและแผน
ประสบการณ์ การจัดทา
แผนประสบการณ์และ
แผนการเรียนการสอน
ต้องสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาที่
เป็นปัจจุบัน

๑.ฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้
ในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา
และหลักสูตร
สถานศึกษา
๒. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและ
สามารถใช้เทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
๓๐
กันยายน
๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กอง
การศึกษา
- ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

- ๒9 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตัง้
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ให้สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อจัดทาปรับปรุงแผนจัด
ประสบการณ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องหลักสูตร
สถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน

ความเสีย่ ง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- ติดตามตรวจสอบจาก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ แผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
- นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
การจัดทาแผน ฯ และ
หลักสูตรสถานศึกษา

ความเสีย่ ง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

๓. ควบคุม และกากับ
ครูและการเรียนการ
สอนบุคลากรอย่าง
สม่าเสมอ
๔.นิเทศ ติดตามการ
เรียนสอนโดยกอง
การศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- 30 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
๘. กิจกรรมด้านงานส่งเสริม
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
- มอบหมายความรับผิดชอบ
บุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
- จัดทาแผนพัฒนาทุกด้านโดย
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรม โครงการ
เพื่อส่งเสริม ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- สารวจ สืบค้น รวบรวมจัด
กิจกรรมถ่ายทอดทางภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ความเสี่ยง

ประชาชน
ขาดความ
สนใจและการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้าน
การส่งเสริม
ศาสนา
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

การควบคุม
ภายใน
ที่มีอยู่
สรุปแบบสารวจ
ความพึงพอใจ
และรายงานผล
การดาเนินงาน
โครงการด้าน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ประชาชน
ตระหนักและให้ความสาคัญและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
ด้าน ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นการ
ดาเนินการควบคุมและได้ปรับปรุง
อย่างสม่าเสมอ โดยการ
-ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงาน มอบหมาย
ความรับผิดชอบ

ประชาชน ขาดความ
สนใจและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริม ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม

๑. ปรับปรุงคาสัง่ แบ่ง
งาน มอบหมายความ
รับผิดชอบ
๒.เพิ่มบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานด้าน ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม
๓.จัดทาแผนพัฒนาทุก
ด้านโดยมุ่งเน้นการจัด
กิจกรรม โครงการเพือ่
ส่งเสริม ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น

๓๐
กันยายน
๒๕๖๒
ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กอง
การศึกษา
- ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

- 31 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตัง้
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
- จัดประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
-เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนตระหนัก
และให้ความสาคัญด้าน ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
ด้าน ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น

ความเสีย่ ง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน
- เพิ่มบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อโครงการ
ด้าน ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์
- จัดทาแผนพัฒนาทุก
ด้านโดยมุง่ เน้นการจัด
กิจกรรม โครงการเพื่อ
ส่งเสริม ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น

ความเสีย่ ง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน
๔.สารวจ สืบค้น
รวบรวมจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดทาง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน
๕. จัดประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมสร้าง
ความสนใจและการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมด้าน
การส่งเสริม ศาสนา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ๓2 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
๙. กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรกอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมรู้
เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ อย่างถูกต้องและส่งผล
ให้งานมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

- บุคลากรกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ขาด
ความรู้ความชานาญใน
การใช้รถขยะที่ถูกต้อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

- อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความรู้
มีเทคนิค การใช้
รถยนต์บรรทุกขยะ
อย่างถูกวิธี ทาให้ผล
การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

- มีการกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติ รวมทัง้
มอบหมายบุคลากรเฉพาะ
ในการดูแล/บารุงรักษา
รถยนต์บรรทุกขยะ
รวมทั้งการใช้รถยนต์
บรรทุกขยะ

- บุคลากรกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ขาด
ความรู้ความชานาญใน
การใช้รถขยะที่ถูกต้อง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ ก.ย. ๒๕๖๒
บุคลากรกอง
ผอ.กอง
สาธารณสุขและ
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมทุกคนให้มี
ความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ และมีการฝึก
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ทักษะ ความชานาญใน
การปฏิบัตงิ าน

- ๓3 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๑๐. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานธุรการ,
งานอื่น ๆ ด้านเอกสาร มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน งาน
แล้วเสร็จตามกาหนดและมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- คอมพิวเตอร์
- ใช้ Note Book - มีการจัดเก็บข้อมูลใน
สาหรับการใช้งานไม่ ในการพิมพ์เอกสาร/ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เพียงพอและมีสภาพ จัดเก็บข้อมูล
สารองไว้ในดิสก์
เก่า

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- คอมพิวเตอร์
สาหรับการใช้งานไม่
เพียงพอและมีสภาพ
เก่า

- เสนอความต้องการ
ในแผนพัฒนาฯ
และจัดตั้ง
งบประมาณ เพือ่
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
การใช้งาน จานวน ๑
เครื่อง

ก.ย. ๒๕๖๒
ผอ.กอง
สาธารณสุข

- 34 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตัง้
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
11. กิจกรรมการพัฒนา
- จัดประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การประชาคม
วัตถุประสงค์
-เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน
ตระหนักและให้ความสาคัญ
ด้านกานทาแผนพัฒนา
-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ความเสีย่ ง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ ง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- เพิ่มบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อโครงการ
จัดทาแผนพัฒนา

-สารวจ ความต้องการ
ของประชาชน
จัดประชาสัมพันธ์และ

- จัดทาแผนพัฒนาทุก
ด้านโดยมุง่ เน้นการจัด
กิจกรรม โครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

-จัดกิจกรรมสร้างความ
สนใจและการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมในการพัฒนา
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- 35 แบบ ปค.๕
เทศบาลเมืองนครนายก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
12. กิจกรรมการพัฒนา
วัตถุประสงค์
- สารวจจานวนผูส้ ูงอายุ
พิการ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ให้ครบถ้วน

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

-สารวจ จานวนให้
ครบถ้วน
- เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน

-จัดประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมสร้าง
ความสนใจ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ๓6 แบบ ปค.๖
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลเมืองนครนายกได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่ ว ยงาน ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๑ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอบทานตามหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลเมือง
นครนายกมีความเพี ยงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ กิจกรรมงานด้านบุคลากร
๑.๒ กิจกรรมระเบียบด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
๑.๔ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑.๕ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๑.๖ กิจกรรมด้านงานการคานวณประมาณการช่าง
๑.๗ กิจกรรมด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
๑.๘ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
๑.๙ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
๑.๑๐ กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้

- ๓7 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ กิจกรรมงานด้านบุคลากร
- ศึกษาระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานให้ชัดเจน
๒.๒ กิจกรรมระเบียบด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมและศึกษาระเบียบทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
๒.๓ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความชานาญในการปฏิบัตงิ าน
- ดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บรายได้
๒.๔ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- รับบรรจุแต่งตั้งโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน
๒.๕ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้
งานได้นานยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ
เฉพาะ ทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่เสมอ
๒.๖ กิจกรรมด้านงานการคานวณประมาณการช่าง
- มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กองช่าง
๒.๗ กิจกรรมด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
- ฝึกอบรมและพัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น และควรปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับแผนจัดประสบการณ์ผเู้ รียนและหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เป็นปัจจุบัน
- ฝึกอบรมและพัฒนาให้มกี ารประเมินสภาพนักเรียน ประเมินความพร้อม
ของ นักเรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ควบคุม กากับ ครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้เขียนไว้
- นิเทศกระบวนการเรียนการสอนโดยกองการศึกษา

- ๓8 ๒.๘ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ปรับปรุงคาสั่งแบ่งงาน มอบหมายความรับผิดชอบ
- เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานเพือ่ โครงการด้าน ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
- จัดทาแผนพัฒนาทุกด้านโดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริม
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- สารวจ สืบค้น รวบรวมจัดกิจกรรมถ่ายทอดทางภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน
๒.๙ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
- มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานและคาสัง่ มอบหมายงานทีท่ าให้มั่นใจว่า
เมื่อนามาปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสาเร็จตามที่นโยบายของผู้บริหารกาหนดไว้
กิจกรรมเพื่อการควบคุมและชี้ให้ผู้ปฏิบัตงิ านเห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
การปฏิบัตงิ าน เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผน
เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วนทันเวลามีการมอบหมาย งานให้
บุคลากรดาเนินงานที่ชัดเจน
๒.๑๐ กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
- จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
รถดูดสิงปฏิกูล

ลายมือชื่อ...........................................................................
(สุพจน์ ควนวิไล)
รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

