
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

รายงานการควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 



 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 
 
เรยีน   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ด้วย
วิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

 จากการประเมินดังกล่าว  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เห็นว่า  การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์  

 
 

ลงชื่อ................................................ 
               (นายจารุวัฒน์    บุญเพิ่ม) 

              นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ์
               ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/-อย่างไร........ 

แบบ   ปค.๑ 



-๒- 

 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป  สรุปได้
ดังนี้  
 ๑. ความเสี่ยงที่มีอยูท่ี่ต้องกำหนดปรับปรงุการควบคุมภายใน  
     ๑.๑  สำนักปลัดเทศบาล  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๑๒ กิจกรรม คือ 
    - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดของบุคลากร   บุคลากรบางรายไม่ให้ความร่วมมือเท่าทีค่วร  
การตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพตดิยังไม่แน่นอน 

- กิจกรรมการดูแลสำนักงานให้มีความคงทนถาวร  อาคารสำนักงานบางจุดชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซม
บำรุงรักษา 

- กิจกรรมการดูแลบ้านพักเทศบาลและแฟลตเทศบาล  บ้านพักเทศบาลและแฟลตเทศบาลมีสภาพเก่า
และชำรุดเนื่องจากก่อสร้างมานาน 
    - กิจกรรมการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัด  รถยนตส์่วนกลางมีการใช้งานอยู่เป็น
ประจำ ทำให้รถยนต์บางส่วนมีสภาพชำรุด 

- กิจกรรมการควบคุมค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  โดยการควบคุมแผนอัตรา 
กำลัง ๓ ปี  สำนัก/กองต่างๆ มีความต้องการที่จะกำหนดตำแหน่งใหม่ขึ้นมาให้มากทีสุ่ด โดยไม่คำนึงถึงปริมาณงาน 

    - กิจกรรมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าเช่าหอประชุมและค่าบริการอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการ
เก็บค่าเช่าหอประชุม  ผู้ขอใช้หอประชุมมาชำระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารอื่นๆ หลังเวลาที่สำนักการคลังกำหนดรับเงิน
แล้ว 

    - กิจกรรมการออกใบเสร็จรบัเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบหลังเวลาที่สำนักการคลงักำหนดรับเงิน 

    - กิจกรรมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและค่ารับรองเอกสารทะเบียนราษฎร  การเปลี่ยนตัว
พนักงานใหม่หรือสับเปลี่ยนตำแหน่งอาจทำให้พนักงานใหม่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและอื่นๆ 

    - กิจกรรมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและคา่รับรองเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน  การ
เปลี่ยนตัวพนักงานใหม่หรือสับเปลี่ยนตำแหน่งอาจทำให้พนักงานใหม่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียกเก็บเงนิ
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและอื่นๆ 

    - กิจกรรมการจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจอาจไม่ครอบคลุมพืน้ที่รับผิดชอบ 

    - กิจกรรมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มาใช้งาน  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ใช้งาน
ในปัจจุบันมีการเปิดใช้งานระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์เกิดความชำรุดเสียหายได้ 

 
 

/-กิจกรรม........ 
 
 



-๓- 

    - กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สาธารณภัยสามารถเกิดขึ้นได้โดยฉับพลันและยังไม่
สามารถคาดเดาเวลาการเกิดได้อย่างแน่นอน  สาธารณภัยอาจเกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถงึการณ์ของ
ประชาชน  และเจ้าหน้าที่ป้องกันบางรายยังขาดความรู้ ความเช่ียวชาญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางประเภท 
เช่น การระงับอัคคีภัยจากสารเคมี หรือวัตถอุันตรายรั่วไหล 

  ๑.๒  สำนักการคลงั  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๖ กิจกรรม  คือ 
        - กิจกรรมการป้องกันการติดยาเสพติดของพนักงาน/พนักงานจ้าง  พนักงาน/พนักงานจ้างบางรายยังไม่

เข้าใจในผลร้ายที่จะเกิดขึ้นและเมื่อเสพแล้วอาจต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้ 
   - กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุยังปรับการใช้งานบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด

จ้างในระบบ e-GP ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
     - กิจกรรมการเบิก – จ่าย  ผู้ทรงเชค็มารบัเช็คแล้วไม่นำไปขึ้นเงินจนเช็คหมดอายุ ทำให้เป็นภาระทาง
บัญช ี
     - กิจกรรมการเร่งรัดจัดเก็บภาษ ี ประชาชนมาชำระภาษีล่าช้า ต้องแจ้งเตือน 
     - กิจกรรมการทำสัญญา  ประชาชนมาทำสัญญาล่าช้าและค้างค่าเช่าหรือชำระล่าช้าไม่เป็นไปตาม
สัญญา 
     - กิจกรรมการจัดทำแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ตามโปรแกรม  
LTAX GIS  ขอ้มูลทรัพย์สินทางแผนที่ภาษฯี มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์อยู่ตลอด  จึงต้องปรับปรุงข้อมูลอยู่เป็นประจำ
เสมอ 

  ๑.๓  สำนักการช่าง  พบความเสีย่งที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๗ กิจกรรม  คือ 
       - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  พนักงาน/พนักงานจ้างบางรายยังไม่เข้าใจใน

ผลร้ายที่จะเกดิขึ้นและเมื่อเสพแล้วอาจต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้ 
 - กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงานก่อสร้าง  บุคลากรบางรายขาดทักษะในการ

แก้ปัญหาและขาดการประสานงานกับหัวหน้างาน  ในบางครั้งทำให้การควบคุมงานเกิดการผิดพลาดและบุคลากรมีจำนวน
จำกัดไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น 

 - กิจกรรมการออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคาโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ  
บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น  , ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสภาวะ
เศรษฐกิจทำให้ประมาณราคาเพื่อเข้าแผนงานไม่ตรงตามเป้าหมาย 

 - กิจกรรมการสำรวจซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง  สถานทีเ่ก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ยังไม่เป็นระบบ , บุคลากรบางรายขาดความรู้ทักษะประสบการณ์ด้านไฟฟ้า 

 
 

/- กิจกรรม........ 
 



-๔- 

    - กิจกรรมการสำรวจซ่อมแซม ซ่อมบำรุงถนนเพื่อบริการสาธารณะ  ผู้ปฏิบัติงานบางรายการขาดทักษะ
ความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และความรู้ในการปฏิบัติงานยังคงใช้หลักการตามความรู้เดิม 
    - กิจกรรมการควบคุมติดตามงานสวนสาธารณะ  บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับพื้นที่ที่รับผดิชอบ  
และงบประมาณยังไม่เพียงพอในการดำเนินการ 

 - กิจกรรมการสำรวจซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักรกล  รถยนต์และเครื่องจักรกลส่วนมากมี
อายุการใช้งานมานาน ทำใหช้ำรุดและเกิดการเสื่อมสภาพการใช้งาน  เจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมบอ่ยครั้งทำให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการซ่อมแต่ละปีเป็นจำนวนมากๆ 

  ๑.๔  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พบความเสีย่งที่ต้องการกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  ๖  กจิกรรม  คือ 

   - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ้าหน้าที่ในสังกดั  ผู้ผ่านการบำบัดส่วนใหญม่ักกลับมาเสพ
ยาเสพติดอีก  สภาพสังคมและสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่บางคนอาจทำให้ผู้ที่ยังไม่เคยเสพกลายเป็นผู้เสพรายใหม่ได้  
และอาจจะยังไม่เข้าใจโทษภัยหากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
        - กิจกรรมการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก  การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในชุมชนยังไม่สม่ำเสมอและบางชุมชนดำเนินการไม่ครอบคลุม  การรายงานเมื่อมีผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชนยังไม่รวดเร็ว
ทำให้การควบคุมโรคช้า 
        - กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เจ้าของสุนัขและแมวบางรายไม่ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในช่วงออกรณรงค์ฯ สุนัข-แมว บางตัวอายยุยังไม่ถึงเกณฑ์ฉีดวัคซีน  และการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ใกล้เคยีงแล้วเคลื่อนตัวเข้ามาในเขตเทศบาลฯ 
        - กิจกรรมการฆ่าชำแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เครื่องมือ/เครื่องใช้บางอย่างชำรุด
จากการใช้งานมานาน/เสื่อมสภาพบางครั้งใช้งานไม่ได้  ,  ระบบบำบัดน้ำเสียงมีเครื่องมือ/เครื่องจักรชำรุดเสียหายบ่อยทำ
ให้ผลการตรวจคุณภาพน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน  และมีผู้รับบริการบางรายต้องการให้มีการฆ่าและชำแหละสัตว์
ในช่วงใกล้รุ่ง ทำให้เป็นปัญหาในกระบวนการฆ่าชำแหละ 
        - กิจกรรมการให้บริการทันตกรรม  ขาดบุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุข 
     - กิจกรรมการรักษาความสะอาดถนน การเก็บขนขยะและเก็บขนกิ่งไม้  เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ  สภาพรถเก็บขนขยะ/กิ่งไม้บางคันมีอายกุารใช้งานมานานต้องซ่อมแซมบ่อ  

  ๑.๕  สำนักการศึกษา  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๖  กิจกรรม  คือ 
     - กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร  การค้นหาเอกสารที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วใช้เวลานาน หรืออาจไม่พบ 

เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ 
 
 

/-กิจกรรม........ 
 
 



-๕- 

     - กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุของสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุขาดทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่าย
และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     - กิจกรรมการบริหารงานบุคคล  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจทักษะในการปฏิบัติงาน 
     - กิจกรรมการออกนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

เมืองกาฬสินธ์ุ  การออกนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการจัดการเรยีนการสอนมีเจ้าหนา้ที่ไม่เพียงพอ  ครูบางรายไม่จัดทำ
แผนการสอนและสอนไม่ตรงตามหลักสูตรทีท่างสถานศึกษาจัดทำขึ้น 

     - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  บุคลากรบางรายยังไม่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดเท่าที่ควร 

     - กิจกรรมการปฏิบัติงานประเพณี  โครงการงานประเพณีที่ไม่มีในแผนการดำเนินงานอาจทำให้การ
เตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร 

  ๑.๖  โรงเรียนเทศบาล  ๑  กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  พบความเสีย่งที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  ๖  กิจกรรม  คอื 

 - กิจกรรมการเสริมทักษะการเรยีนการสอน  นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลสอบ O-NET ได้คะแนน
ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด  และนักเรียนบางคนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการใฝ่เรียนรู ้

 - กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-GP 

 - กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นกัเรียนอาจตกเป็นเหยื่อจากการล่อลวงหรือชักชวนจากเพื่อน 
บุคคลในครอบครัวให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และนักเรียนใช้สื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสม 

 - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  ผลการตรวจคดักรองปัสสาวะยังไม่แน่นอน  
- กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  ครูสอนภาษาอังกฤษมีไม่เพียงพอ 
- กิจกรรมการสำรวจดูแลอาคารสถานที่  ฤดูฝนอาคารดาวเรืองมีน้ำไหลลงมาข้างกำแพงทำให้มีน้ำขัง

เฉอะแฉะในหอ้งเรียน  ห้องดนตรี  และห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ  ,  อาคารอเนกประสงค์มีนกมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำ
ให้มีความสกปรกจากมูลนกสง่กลิ่นเหม็น มฝีุ่นละอองจากปีกนก  ,  สีภายในและภายนอกอาคารเรียนอาคารเฟื่องฟ้าและ
พุทธรักษามีสีหลุดลอกสกปรก มีคราบเชื้อรา อาจทำให้นักเรียนติดเช้ือโรคได้ 

 
 
 
 
 

/-๑.๗ โรงเรียน........ 
 
 
 



-๖- 

  ๑.๗  โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสว่างคงคา  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๗  
กิจกรรม  คือ 

  - กิจกรรมส่งเสริมการทำวิจยั การผลิตสื่อการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การอบรมเทคนิคการสอน
กระบวนการคิดการเรียนการสอน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 

  - กิจกรรมการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด  นักเรียนอาจถูกักชวนให้ลองเสพสารเสพติดจากเพ่ือนได้ง่าย 
  - กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  - กิจกรรมการจัดหาบุคลากรในรายวิชาที่ขาดแคลน  ขาดบุคลากรในรายวิชาสังคมศึกษาและวิชาศิลปะ 
  - กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์  การจัดหาที่พักนักกีฬายังไม่เป็นสัดส่วน

และการสำรวจดูอาคารสถานที่ยังไม่ครอบคลุม 
  - กิจกรรมการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง  ผู้ปกครอง/ชุมชนไม่ตระหนักและไม่เล็งเห็นความสำคัญ

ในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

  ๑.๘  โรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนือ  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๖  
กิจกรรม  คือ 

      - กิจกรรมการจัดทำแบบสรุปโครงการ/กิจกรรม  ครขูาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการสรุป
โครงการ/กิจกรรม 
        - กิจกรรมการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง  ครู/บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจการเบิกจ่าย
งบประมาณและการจัดซื้อจดัจ้าง  ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
        - กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร  ครู/บคุลากร บางคนสอนไม่ตรงตามเอกการศึกษาปฐมวัย 
        - กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  นักเรียนไมมี่สถานท่ีในการรับประทานอาหารทีเ่ป็น
สัดส่วนและถาวร 
        - กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และประสบการณ์การเรียนรูเ้รื่อง ยาเสพติดให้กับนักเรียน  
นักเรียนบางส่วนยังขาดความรู ้ความเข้าใจคุณธรรม จริยธรรม ด้านระเบียบวินัยและยังไม่ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด
บางชนิด เช่น ยาไอซ์ เป็นต้น 
     - กิจกรรมการส่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง  ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
และการอบรมเลี้ยงดูลูก 
 

 
/-โรงเรียน........ 

 
 
 
 
 



-๗- 

  ๑.๙  โรงเรียนเทศบาล  ๔  วัดใต้โพธิ์ค้ำ  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงระบบควบคุมภายใน๖  
กิจกรรม  คือ 

            - กิจกรรมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นกัเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  และขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

      - กิจกรรมการพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและด้านพัสด ุ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุยังขาด
ความเข้าใจใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

         - กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาครู/บุคลากรและการคัดกรองหาสารเสพติดในครู/บุคลากร   
คร/ูบุคลากรขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และครขูาด
ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษบางชนิด 

      - กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  นักเรียนมีปัญหาด้านการปรับตัวและมีพฤติกรรมเสี่ยง  
ด้านหน้าโรงเรียนมีการจราจรแออัดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

      - กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม  อาคารเรียนมีจำนวน
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ  และพื้นอาคารอเนกประสงคช์ำรุด 

      - กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ ์ สถานศึกษายังขาดการยอมรับ
จากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน                                             

   ๑.๑๐ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑  พบความเสี่ยงทีต่้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  ๗  กจิกรรม  คือ 
      - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ  หลักสูตรที่จัดทำขึ้นยังไม่ครอบคลุมใน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเท่าที่ควร , การพัฒนาการศึกษายังไม่เพียงพอ และการจัดการเรียนการสอนยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 
       - กิจกรรมสง่เสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินการบัญชี  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชี การพัสดุ โดยตรงและบุคลากรมีภาระงานที่รับผิดชอบมาก 
       - กิจกรรมการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน  ขาดแคลนครผูู้ดูแลเด็กตามจำนวนเด็กเล็กที่เพ่ิมขึ้น 
       - กิจกรรมการจัดอาคารสถานที่  ไม่มีหลังคาคลุมทางเดินและหลังคาเชื่อมต่ออาคารเรียน  และเครื่อง
เล่นเด็กเล็กชำรุด 
       - กิจกรรมการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กเล็ก  เด็กนกัเรียนขาดระเบียบวินัย  และผู้ปกครองยังไม่ให้
ความร่วมมือในบางกิจกรรม  
       - กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ผูป้กครองและเด็กเล็ก  ชุมชน  และผู้ปกครองยังให้ความร่วมมือไม่มาก
เท่าที่ควร 
    - กิจกรรมตรวจคัดกรองหาสารเสพติด  ผลการตรวจปัสสาวะไม่แน่นอน 

/- ๑.๑........ 
 
 
 
 



-๘- 

  ๑.๑๑ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ๒  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  ๑๒  กิจกรรม  คือ 

  - กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ช่วยธุรการขาดทักษะและประสบการณ์ ความรู้ความ
เข้าใจการปฏิบัติงานธุรการ การเงินและพัสด ุ
       - กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด  บุคลากรบางรายมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด 
    - กิจกรรมการบริหารงานบุคคล  ขาดแคลนครูรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 
    - กิจกรรมการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนและความปลอดภัย  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ไม่มีมุงลวด
และเหล็กดัด 
    - กิจกรรมสถานที่รับประทานอาหารสำหรับเด็กเล็กที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ขาดโต๊ะอาหารที่
ถูกสุขลักษณะและโต๊ะเดิมที่ใช้อยู่เริ่มชำรุดตามอายุการใช้งาน 
     - กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนและสถานทีท่ำกิจกรรม  ยังขาดร่มเงา/สถานที่ทำกิจกรรม
และขาดพื้นทีท่ำกิจกรรมที่เอื้อต่อการฝึกทักษะของเด็ก 
    - กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำ
ให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
    - กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง  ผู้ปกครองบางรายขาดความเอาใจใส่ดูแลเด็กเลก็  
       - กิจกรรมโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางรายยังไม่เข้าใจหลกัการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    - กิจกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้ปกครองบางรายยังมีทัศนคติในทางลบกับการจัดการเรียนการ
สอน 
    - กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุมีการจัดกิจกรรมร่วมกันน้อย 

  ๑.๑๒ กองวิชาการและแผนงาน  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๖  
กิจกรรม  คือ 
         - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  ผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะยังไม่แน่นอน , 
บุคลากรบางฝ่ายไม่ให้ความรว่มมือ  และผู้เสพไม่มีความเข้าใจว่าตนเป็นผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาและฟื้นฟู 
      - กิจกรรมการประชาคมปัญหาความต้องการของประชาชน  ผู้แทนของชุมชนที่เสนอปัญหาอาจะยังไม่
ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง 

/- กิจกรรม........ 
 
 



-๙- 

    - กิจกรรมการจัดทำแผนพฒันาเทศบาล  แผนงาน/โครงการบางโครงการยังไม่มีความชัดเจนและ
ครอบคลุม  และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชนยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน 
    - กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  ผู้นำชุมชนที่เป็นผู้ให้ข้อมลูกับ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนไม่แท้จริง 
    - กิจกรรมการสำรวจและตรวจสอบการวางระบบเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย  ระบบของ
อินเตอร์เน็ตสัญญาณการรับส่งข้อมูลยังล่าช้าและไม่เสถียรเท่าที่ควร 
     - กิจกรรมการใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ตรงกัน  ขาดการ
ประสานงานกันระหว่างส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องและการศึกษากฎหมายไม่มีความละเอยีดรอบครอบ   

 ๑.๑๓ กองสวัสดิการสังคม  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๗  กจิกรรม  คือ 
   - กิจกรรมการควบคุมในเรือ่งบทบาทของท้องถิ่น ในภารกิจการถ่ายโอนอำนาจ ซึ่งมีการเบิก 

จ่ายเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์โครงการต่างๆ  บุคลากรยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
ในการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการต่างๆ  
          - กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน  ประชาชนในชุมขนบางรายไม่ให้ความ
ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชุมชน  และชุมชนไมก่ล้าแจ้งเบาะแสสำหรับผู้ค้า ผู้เสพ เพราะเกรงผู้มี
อิทธิพล  ชุมชนขาดความสามัคค ี
          - กิจกรรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  ชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจเอาใจใส่ชุมชนตนเองน้อย , 
ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในพิษภัยผลร้ายที่จะเกิดขึน้ , ชุมชนขาดความสามัคคีกันในชุมชน  และชุมชนขาดความไว้เนื้อ
เชื่อใจกันและกัน 
          - กิจกรรมการตรวจสอบสารเสพติดในสำนักงาน  ผลการตรวจปัสสาวะยังไม่แน่นอน และบุคลากรบาง
คนทราบล่วงหน้าว่าจะมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
          - กิจกรรมถ่ายโอนภารกิจหอพัก  เนือ่งจากมีการถ่ายโอนภารกิจให้กับ อปท. ผู้ประกอบกิจการยังไม่
เข้าใจถึงการบริการและประสานงานของท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการยึดข้อกฎหมายเดิม  ทำให้ไม่ศกึษากฎระเบียบใหม่  
และขาดการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบกิจการและท้องถิ่น 
       - กิจกรรมกองทุกสวัสดิการชุมชน  สมาชิกไม่ส่งเงินตามระยะเวลาที่กำหนด , คณะกรรมการไม่เขา้ใจ
ระบบการทำงาน  ไม่ไปเก็บเงินทำให้การส่งเงินไม่เป็นไปตามที่กำหนด  และขาดการประชาสัมพันธ์ด้านความเข้าใจในสิทธิ์
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ , ตัวแทนหรือเครือข่ายเก็บเงินส่งกองทุนไม่ตรงกำหนดเวลา 
          - กิจกรรมการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุให้ ผู้พิการ ตามโครงการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจ่าย
เบี้ยยังชีพ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและการขึ้นทะเบียนและ
การขึ้นทะเบียนเบ้ียยังชีพ  และผู้ขอรับเบ้ียยังชีพรายใหม่ ยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือให้เทศบาลโอนเงินเข้าบัญช ี

/- ๒. การปรับ........ 
 
 
 



-๑๐- 

 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

  ๒.๑  สำนักปลัดเทศบาล   
      - มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติด  และตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดก่อนเข้าเป็นพนักงาน
เทศบาลและการต่อสัญญาจ้างทุกครั้ง 
      - ซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
      - ซ่อมแซมบ้านพักเทศบาลและแฟลตเทศบาล ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
      - ดูแลและรักษารถยนต์ส่วนกลางทุกคันให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
      - ผู้บรหิารมกีารเรียกประชมุทุกครั้งที่จะมกีารกำหนดตำแหน่งใหม่เพื่อกลั่นกรองการกำหนดตำแหน่ง
ต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณ 
      - นำส่งเงินต่อเจ้าหน้าที่การเงินให้สำนักการคลังเก็บรักษาในตู้นิรภัยเพื่อนำฝากธนาคารในวันถัดไปใน
และบันทึกลงระบบบันทึกบัญชี  e-LAAS 
      - หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ ทำการเรียกประชุมชี้แจงสายงานและทำความเข้าใจการเรียกเก็บเงินต่างๆ 
เดือนละ ๒ ครั้ง 
      - หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบมีการชี้แจงการปฏิบัติงาน/มอบหมายงานหน้าแถว เช้า-บ่าย ทุกวันใน
เวลาราชการและประชุมสรุปปัญหาหน้าทีเ่พื่อกำหนดแนวทางแก้ไขเดอืนละ ๒ ครั้ง 
      - ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือดำเนินการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
      - ปรับปรุงตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีละ ๑ ครั้ง , ประเมินจากสถิติการเกิดเหตุสา
ธารณภัยเทียบกับปทีี่ผ่านมา , ทดสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทุก ๓ เดือน และจัดฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ประชาชนทั้ง ๓๖ ชุมชน 

  ๒.๒  สำนักการคลงั   
      - จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันทกุสัปดาห์เพื่อให้เข้าใจในผลรา้ยที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติด 
      - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานด้านพัสดุและ
ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP อย่างสม่ำเสมอ 
      - กำกับใหผู้้ทรงเช็คมารับเช็คแล้วนำไปขึ้นเงินโดยเร็วก่อนที่เช็คจะหมดอายุ 
      - ทำหนังสอืแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี  และออกบริการเชิงรุก
จัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระภาษีภายในกำหนด 
      - ทำความเข้าใจกับผู้มาทำสัญญากับเทศบาล , แจ้งเตอืนให้มาชำระค่าเช่าภายในกำหนดและออก
บริการเชิงรุกรับชำระรับคำร้องต่อสัญญาและทำสัญญาเสร็จ 

 
/- กำหนด........ 

 
 



-๑๑- 
 
      - กำหนดให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาของโครงการในแต่ละกิจกรรม , ส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหา
รายได้       

  ๒.๓  สำนักการช่าง   
      - จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันทกุสัปดาห์เพื่อให้เข้าใจในผลรา้ยที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติด 
      - ประชุม/ให้คำแนะนำแกเ่จ้าหน้าที่ผู้ที่ขาดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและเพิม่เติมความรู้ โดย
การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝกึอบรม  และขออัตรากำลังบุคลากรมาเพ่ิม 
      - ขออัตรากำลังบุคลากรมาเพ่ิม  และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง วิธีการประมาณราคาเพื่อให้
ได้ความรู้นำมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
      - จัดสถานทีเ่ก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้า 
      - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน 
      - ขออัตรากำลังบุคลากรมาเพ่ิม  และเพิม่งบประมาณให้เพียงพอกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
        - ตรวจสอบสภาพรถทุก ๑ เดือน , อบรม/ชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้วัสดุ-อุปกรณ์ รถยนต์/
เครื่องจักรกล  ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

  ๒.๔  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
      - ให้คำแนะนำรายบุคคลและสังเกตพฤติกรรมเป็นพิเศษในคนที่ผ่านค่ายบำบัดและให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่ทุกคนให้เข้าใจโทษภัยยาเสพติด  มอบหมายงานให้ปฏิบัติโดยมีเพื่อนร่วมทำงานไม่ปล่อยให้ทำงานคนเดียว  หาก
พบพฤติกรรมผิดปกติรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษและประสานกบัเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบ 
      - รณรงคท์ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนให้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมทุกชมุชม  
ปรับปรุงระบบการรายงานให้รวดเร็วขึ้นเมื่อมีผู้ป่วยในชุมชนและออกควบคุมโรคอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับรายงาน 
      - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของพิษสุนัขบ้า  ส่งตัวแทนชุมชนเข้ารบัการอบรม
เป็นอาสาสมัครปศุสัตว์  ประสานงาน/ประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/อปท.ใกล้เคียง 
      - ติดต่อบริษัทเพ่ือทำการซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุดให้พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ  มีการประชาสัมพันธ์
และทำความเข้าใจกับผู้รับบริการทุกราย  จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ชำรุดให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
      - สรรหาบุคลากรตำแหน่งทันตสาธารณสุขมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลกำหนดไว้ 
      - จัดเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบเพ่ิมเติม  และจัดหารถเก็บขนขยะ/กิ่งไมท้ดแทนคันที่มอีายุการใช้งานมา
นาน 

/- ๒.๕ สำนัก........ 
 
 
 



-๑๒- 

  ๒.๕  สำนักการศึกษา   
      - จัดหาตู้เก็บเอกสารหรือกล่องพลาสติกขนาดใหญ่  และสถานที่เก็บจัดให้เป็นระเบียบสะดวกในการ
ค้นหา  ,  ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของแต่ละฝ่าย/งาน เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  และกำชับ ตรวจสอบการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นหมวดหมูง่่ายต่อการค้นหา  
      - ส่งเสรมิและสนับสนนุให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ,  ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำมากกว่าปีละ ๒ ครั้ง  
และผู้บังคับบญัชาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นประจำอยา่งสม่ำเสมอ 
      - หัวหน้าฝ่าย/งาน ติดตาม กำชับ ดูแลอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมบคุลากรเข้ารับการอบรม 
      - มีคำสั่งแตง่ต้ังผู้บริหารสถานศึกษาร่วมออกนิเทศ ติดตามการสอนการจัดการเรียนการสอนของครู
พร้อมกับหน่วยศึกษานิเทศก ์ และกำกับครผูู้สอนให้จัดทำแผนการสอน และสอนให้ตรงตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจดัทำ
ขึ้น 
      - สุ่มตรวจคดักรองหาสารเสพติดเป็นประจำทุกๆ ๒ เดือน  มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติด  และ
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด 
      - ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์  และเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับ
โครงการเร่งด่วน 

  ๒.๖  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ ์
      - ส่งเสริมให้ครูทุกกลุม่สาระเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้มาปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอ  และจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน 
การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 
      - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลตามระบบ e-GP 
      - จัดกิจกรรมการอบรมเป็นประจำทุกระดับชั้น  ครูประจำชั้นหรือพ่อครูแม่ครูติดต่อสอบถามพฤติกรรม
และการเล่นโซเชียลของนักเรียนจากผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ  และให้ความร่วมมือในกจิกรรมทำบุญในงานประเพณี
ท้องถิ่นที่วัดต่างๆ 
      - ประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติด  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพตดิ และมีบทลงโทษผู้เสพสารเสพติด 
      - ขออัตรากำลังครูสาขาวิชาเอกที่ไม่เพียงพอต่อต้นสังกัด 
         - รายงานสภาพอาคารเรียนต่อสำนักการศึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ 
 
 

 
/- ๒.๗ โรงเรียน........ 

 
 
 



-๑๓- 

  ๒.๗  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 
      - สง่เสริมใหค้รูเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการสอนกระบวนการคิด การทำวิจัยในช้ันเรียนและการใชส้ื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
      - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้บ่อยขึ้น  และควรให้คำปรึกษานักเรียนกลุม่เสี่ยงเป็นอันดับ
แรก 
      - จัดทำระบบงานพัสดุให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้  และส่งบคุลากรเข้าร่วมอบรมเรื่องเกี่ยวกับ
การพัสดุตามกฎกระทรวง และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
      - ขออัตรากำลังเพ่ิมเติมในสาขาวิชาสังคมศึกษาและวิชาศิลปะ 
         - จัดหาวัสด ุอุปกรณ ์ในการปรับปรุงที่พักนักกีฬาให้เหมาะสมและปลอดภัย  และจดัทำแผนการ
บริหารอาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      - เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น 

  ๒.๘  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 
      - ฝ่ายวิชาการโรงเรียนให้คำแนะนำ ติดตามการสรุปโครงการ/กิจกรรม 
      - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  เรื่อง  การเบิกจ่ายและการจัดซื้อจดัจ้าง  งบประมาณตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมบัญชกีลาง แก่คร ูบุคลการ โรงเรียน 
      - จัดทำระบบงานพัสดุให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได ้ และส่งบคุลากรเข้าร่วมอบรม เรื่องเกี่ยวกับ
การพัสดุตามกฎกระทรวง และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
      - ส่งครู/บุคลากร เข้ารับการอบรม พัฒนาทักษะกระบวนการเรยีนการสอนหรือศึกษาต่อและครูศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง 
         - นำเสนอโครงการของบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารจากหน่วยงานต้นสังกัด 
      - นิเทศ/ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  และจัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษร้ายจากยาเสพตดิ 
     - จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง และจัดทำสารสัมพันธ์เพ่ือรายงานข่าวแก่ผู้ปกครองและออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

  ๒.๙  โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรต ิ
      - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
      - ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

/- จัดฝึก........ 
 



-๑๔- 

      - จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  ฝึกอบรมให้ความรู้ 
เรื่อง สารเสพติดให้โทษ  และตรวจคัดกรองปัสสาวะให้กับครูและบุคลากรอย่างสมำ่เสมอ 
      - ฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การสอนตามโครงการครู 
DARE และบรกิารให้คำปรึกษากับนักเรียน 
         - จัดห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
      - แจ้งหนว่ยงานต้นสังกัดให้ดำเนินการซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์ 
      - ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ๒.๑๐ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
      - กำกับติดตามดำเนินการหลักสูตรอย่างตอ่เนื่องและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยูเ่สมอ  ,  มีการ
นิเทศติดตามกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนให้มากขึ้น , รวบรวมกฎหมายภายนอก ระเบียบ กฎและการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , นำองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเข้าในหลักสูตร  และจัด
กิจกรรมเพื่อนำองค์ความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพยีงเข้าในกิจกรรมให้เด็กเล็กได้เรียนรู ้
      - ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่การคลังและเจ้าหน้าทีส่ำนักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้ามามี
ส่วนดูแลงานการเงินและพัสดุ  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลงานพัสดุ  และให้บคุลากรร่วมอบรมในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
เรื่อง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
         - นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน , ขออัตรากำลังครูผู้ดูแลเด็กให้ได้มาตรฐานกับจำนวนเด็กเล็กที่เพิ่ม
มากขึ้น , ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
      - ซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรดุให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี , ทำหลังคาคลุมทางเดินและหลังคาเช่ือมต่อ
อาคารให้ครอบคลุม  และเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 
      - จัดทำสานสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและออกเยี่ยมบ้านตามโครงการพ่อแม่ทีส่อง  และมีการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมล่วงหน้า 
      - จัดอบรม เรื่อง การอบรมเลี้ยงดูเด็ก , มีการประชาสมัพันธ์การจัดกิจกรรมล่วงหน้า ,ขอความร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อให้เกิดความรักและความผูกพันร่วมกัน  และใหผู้้ปกครองเข้าร่วม
โครงการประชุมผู้ปกครอง 
      - จัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด , มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติดและตรวจปัสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพติดอยู่สม่ำเสมออย่างเข้มงวดทุก ๓ เดือน 

  ๒.๑๑  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
      - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้กับประชาชน 
      - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
         - จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โทษของยาเสพติด  และมีบทลงโทษสำหรบัผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

/-สรรหา........ 
 



-๑๕- 
 

      - สรรหาหัวหน้าศูนย์พัฒนาเดก็เล็กและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพือ่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 
      - รายงานหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือดำเนินการ 
      - แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการจัดซื้อโต๊ะอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 
      - รายงานหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือดำเนินการของบประมาณสนับสนุนการปรบัปรุง 
พื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงกาฬสินธ์ุ ๒ 
      - จัดอบรมให้ความรู้และสง่บุคลากรเข้ารับการฝึกอบอย่างต่อเนื่อง 
      - จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการดูแลเด็กเล็ก 
      - จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง 
      - จัดประชุมผู้ปกครองทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
      - ส่งเสรมิ สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  ๒.๑๒  กองวชิาการและแผนงาน 
      - จัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด , มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติด  และตรวจปัสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพติดอยู่สม่ำเสมอ 
      - พัฒนาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็งที่พึง่ตนเองได้  สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชาคมและให้
ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการมีสว่นร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 
         - สนับสนุนให้พนักงานร่วมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการจัดทำแผน
ชุมชน  
      - ให้ชุมชนรู้ถึงปัญหาในชุมชนอย่างแท้จริงเพ่ือให้การประเมินเปน็ไปตามความจริง  เทศบาลก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละชุมชนได้อย่างตรงจุด 
      - นำปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเพิ่มสัญญาณการรับส่งข้อมูลให้เร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิม 
      - จัดสง่บุคลากรแต่ละส่วนการงาน เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างสม่ำเสมอ      

  ๒.๑๓  กองสวัสดิการสังคม 
      - ส่งเจ้าหน้าที่/บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน  และจัดให้มีการประชุมช้ีแนะแนวทางให้คำปรึกษาแนะนำเรือ่งที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในเนื้อหาของงาน
ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแม่นยำและรวดเร็ว 
      - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาและพิษภัยจากยาเสพติด , จัดกิจกรรมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมและเข้ามามบีทบาทในโครงการต่างๆ  และมีการสร้างเครือข่ายกันในชุมชนสร้างความรักความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในชุมชน 

/-จัดอบรม....... 
 



-๑๖- 

         - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในพิษภยัผลร้ายที่เกิดจากยาเสพติด  และจัดสร้างความเข้าใจในชุมชน
ให้เกิดความรักชุมชน ห่วงใยกันในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมด้วยกันเพ่ือเพ่ิมความรกัความสามัคคีในชุมชน 
      - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในพิษภยัผลร้ายที่เกิดจากยาเสพติด , ตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสาร
เสพติดอยู่สม่ำเสมออย่างเข้มงวด  และมีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติด 
      - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการหอพักให้มากขึน้ 
      - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สทิธิประโยชน์ที่ได้รับให้กับสมาชิกได้รับทราบรายละเอียดของกองทุน
สวัสดิการชุมชน , เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทุกทาง ทุกรูปแบบ ทั้งกระจายชุมชน หนังสือ แผ่นพับ ข่ายเคเบิ้ลทีวี  และจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับตัวแทนเครือข่ายเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
        - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ  เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกดิความเข้าใจใน
ระเบียบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับเบ้ียยังชีพได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และแจ้งให้ผู้รับ
เบี้ยยังชีพเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือให้เทศบาลโอนเงินเข้าบัญชีให้เกิดความสะดวกรวดเร็วกับผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖) 
แบบที่ ๒ กรณีที่พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ 

 
เรยีน   ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ภูมิภาคที่ ๗  จังหวัดขอนแก่น 
 
 การประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ด้วยวิธีการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กำหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน  และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบตัิของฝ่ายบริหาร 

 จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่า  การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สำหรับปีสิน้สุดวันที่           ๒๙  
เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 
 

 อนึ่ง  การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ  ดังนี ้  

 สำนักปลัดเทศบาล  พบความเสี่ยงที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ภารกิจ  ๑๒  กิจกรรม  คือ 

๑. กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดของบุคลากร 
๒. กิจกรรม  การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัด   
๓. กิจกรรม  การดูแลสำนักงานให้มีความคงทนถาวร 
๔. กิจกรรม  การดูแลบ้านพักเทศบาล  และแฟลตเทศบาล 
๕. กิจกรรม  การควบคุมค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล   โดยการควบคุมแผนอตัรา 

กำลัง ๓ ป ี
  ๖. กิจกรรม  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าเช่าหอประชุมและค่าบริการอื่น  ให้เปน็ไปตามระเบียบการ

เก็บค่าเช่าหอประชุม 
  ๗. กิจกรรม  การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
  ๘. กิจกรรม  การออกใบเสร็จค่าบริการทางการแพทย ์
  ๙. กิจกรรม  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่ารับรองเอกสารทะเบียนราษฎร 
 

/-๑๐.กิจกรรม..... 
 
 

แบบ   ปอ.๑ 



-๒- 
 
  ๑๐. กิจกรรม  การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  ๑๑. กิจกรรม  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มาใช้งาน 
  ๑๒. กิจกรรม  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 สำนักการคลัง  พบความเสี่ยงที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายในภารกิจ  ๘  
กิจกรรม  คือ 

  ๑. กิจกรรม  การป้องกันการติดยาเสพติดของพนักงาน/พนักงานจ้าง 
๒. กิจกรรม  การจัดซือ้ จัดจ้าง 

  ๓. กิจกรรม  การเบิก – จ่าย 
  ๔. กิจกรรม  การเก็บรักษา – ควบคุมใบเสรจ็ 
  ๕. กิจกรรม  การรวบรวมข้อมูลด้านรายรับ และรายจ่าย  
  ๖. กิจกรรม  การเร่งรัดจัดเก็บภาษี 
  ๗. กิจกรรม  การทำสัญญาผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์   
  ๘. กิจกรรม  การจัดทำแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ตามโปรแกรม  
LTAX GIS 
 สำนักการช่าง  พบความเสี่ยงที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายในภารกิจ  ๖  
กิจกรรม  คือ 

๑. กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร 
๒. กิจกรรม  การควบคุมงานก่อสร้าง 
๓. กิจกรรม  การออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคาโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 
๔. กิจกรรม  การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง 
๕. กิจกรรม  การซ่อมบำรุงถนน  เพื่อบริการสาธารณะ 
๖. กิจกรรม  การซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักรกล 

 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พบความเสี่ยงทีต่้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในภารกิจ   ๕  กจิกรรม  คือ 

๑. กิจกรรม  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
  ๒. กิจกรรม  การควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
  ๓. กิจกรรม  ป้องกันและควบคมุโรคพิษสนุัขบ้า 
  ๔. กิจกรรม  การฆ่าชำแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  ๕. กิจกรรม  การให้บริการทนัตกรรม 

 
/-สำนัก.......... 

 
 



-๓- 

  

 สำนักการศึกษา  พบความเสี่ยงที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายในภารกิจ  
๖  กิจกรรม  คือ 

  ๑. กิจกรรม  การจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย   
  ๒. กิจกรรม  การปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
  ๓. กิจกรรม  การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญช ี และการพัสด ุ
   ๔. กิจกรรม  การบริหารงานบุคคล 
  ๕. กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร 
  ๖. กิจกรรม  การปฏิบัติงานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม   

 โรงเรียนเทศบาล  ๑  กาฬสนิธุพ์ิทยาสิทธิ์  พบความเสี่ยงที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในภารกิจ  ๕  กิจกรรม  คือ 

๑. กิจกรรม  การจัดการเรียนการสอน 
๒. กิจกรรม  การจัดซื้อจัดจ้าง วสัดุอุปกรณ์ในการจัดตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
๓. กิจกรรม  การอบรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
๔. กิจกรรม  ปรับปรุงอาคารเรียน 
๕. กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  

 โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสว่างคงคา  พบความเสี่ยงที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในภารกิจ  ๗  กิจกรรม  คือ 

๑. กิจกรรม  ส่งเสริมการทำวิจยั การผลิต การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลย ีการนิเทศติดตามการจัด 
การเรียนการสอน 

๒. กิจกรรม  การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
๓. กิจกรรม  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน 
๔. กิจกรรม  พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๕. กิจกรรม  การจัดหาบุคลากรในรายวิชาที่ขาดแคลน 
๖. กิจกรรม  การปรับปรุงอาคารเรียนและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  
๗. กิจกรรม  การประชุมผู้ปกครอง   

 
 
 
 

/-โรงเรียน..... 
 



-๔- 

 โรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนือ  พบความเสี่ยงที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในภารกิจ  ๖  กิจกรรม  คือ 

๑. กิจกรรม  การจัดทำแบบประเมินพัฒนาการนักเรียน 
  ๒. กิจกรรม  การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  ๓. กิจกรรม  การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 
  ๔. กิจกรรม  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
  ๕. กิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง ยาเสพติดให้กับนักเรยีน 

๖. กิจกรรม  การส่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง 

 โรงเรียนเทศบาล  ๔  วัดใต้โพธิ์ค้ำ  พบความเสี่ยงที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในภารกิจ  ๖  กิจกรรม  คือ 

     ๑. กิจกรรม  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒. กิจกรรม  การพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและด้านพัสด ุ
  ๓. กิจกรรม  การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและการคัดกรองหาสารเสพติดในครู/บุคลากร 
  ๔. กิจกรรม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนกัเรียน 
  ๕. กิจกรรม  การปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม 
  ๖. กิจกรรม  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ ์                                                

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ๑  พบความเสี่ยงที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในภารกิจ  ๗  กิจกรรม  คือ 

๑. กิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
  ๒. กิจกรรม  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินการบัญชี 
  ๓. กิจกรรม  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
  ๔. กิจกรรม  การจัดบรรยากาศ 
  ๕. กิจกรรม  การสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กเล็ก   

๖. กิจกรรม  สานสัมพันธ ์
๗. กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพติด 

 
 
 

/-ศูนย์พัฒนา.......... 
 
 
 



-๕- 
 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ๒  พบความเสี่ยงที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในภารกิจ  ๙  กิจกรรม  คือ 

๑. กิจกรรม  การจัดประสบการณ์ทั้ง ๔ ด้าน 
  ๒. กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร 
  ๓. กิจกรรม  ตรวจคัดกรองหาสารเสพติด 
  ๔. กิจกรรม  การจัดบรรยากาศอาคารสถานที่ 
  ๕. กิจกรรม  การพัฒนาหลักสูตร 
  ๖. กิจกรรม  เด็กดี 
  ๗. กิจกรรม  การสานสัมพันธ์ชุมชน 
  ๘. กิจกรรม  เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๙. กิจกรรม  ส่งเสริมการปฏิบัติงานธุรการ การเงินและพัสดุ  

 กองวิชาการและแผนงาน  พบความเสี่ยงที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในภารกิจ  ๕  กิจกรรม  คือ 

๑. กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร 
๒. กิจกรรม  การประชาคมปัญหาความต้องการของประชาชน 
๓. กิจกรรม  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
๔. กิจกรรม  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลฯ 
๕. กิจกรรม  การใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายไม่ตรงกัน    

 กองสวัสดิการสังคม  พบความเสีย่งที่ต้องการบริหารจัดการ  หรือกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ภารกิจ  ๖  กจิกรรม  คือ 

๑. กิจกรรม  การควบคุมในเรื่องบทบาทของท้องถิ่นในภาระกิจการถ่ายโอนอำนาจซึ่งมีการเบิก 
จ่ายเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์โครงการต่างๆ 

๒. กิจกรรม  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  ๓. กิจกรรม  โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
  ๔. กิจกรรม  การตรวจสอบสารเสพติดในสำนักงาน 
  ๕. กิจกรรม  ถา่ยโอนภารกิจหอพัก 
  ๖. กิจกรรม  การจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตามโครงการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ   

 
/-ทั้งนี้.......... 

 



-๖- 
 
 ทั้งนี้  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดทำ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๒)  
และรายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)  เป็นทีเ่รียบร้อยเพื่อรอการรับตรวจต่อไป 

                          
 
                  ลงชื่อ................................................ 

(นายจารุวฒัน์    บญุเพิ่ม) 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

๑๖  ตลุาคม  ๒๕๖๐ 
 
  

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ.๒ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 
 
 
- มีการตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติดก่อนเข้าเป็นพนักงาน
เทศบาลและการต่อสัญญาจ้างทุกครั้งจะมีการตรวจสารเสพติด 
- มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพตดิ 
- ต้องมีการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 
- มีการควบคุมและรักษาดูแลอย่างสม่ำเสมอ 
- มีการออกคำสั่งสำนักปลัดเทศบาล โดยมอบหมายงานในหน้าที่
โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
- ดูแลและบำรงุรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอยู่เป็น
ประจำ 
- มีสมุดการควบคุมการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ทุกคัน 
 
 
- เมื่อ สปสช.แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ผ่านระบบ
รายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) เจ้าหน้าที่จะออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับ สปสช. และบันทึกข้อมูลรายงานการนำส่งเงิน
เข้าระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ให้ถูกต้องครบถว้นทุกครั้ง 
 
- การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บค่าหอประชุมที่กำหนดไว้ 
เพือ่ความถูกต้องตรงกัน เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขอ
ใช้หอประชุมฯ และบันทึกข้อมูลรายงานการนำส่งเงินเข้าระบบ
บันทึกบัญชี e-LAAS ให้ถูกตอ้งครบถ้วนทุกครั้ง 

    ๑.๑ การตรวจหาสารเสพติดของบุคลากร 
    ๑.๒ การดแูลอาคารสำนกังานให้มีความคงทนถาวร 
    ๑.๓ การดูแลบ้านพักเทศบาล และแฟลตเทศบาล 
    ๑.๔ การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และ
รถยนต์สำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายอำนวยการ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ การออกใบเสร็จค่าบริการทางการแพทย์
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.  
     
 
 
 
๑.๒ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นในการ
ขอใช้หอประชุมธรรมมาภิบาลและห้องประชุมพวง
พะยอม 
     



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๑.๓ การเกบ็ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
     
 
 
 
    ๑.๔ กำหนดให้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น โดยการควบคุมซึ่งกำหนดไว้ใน
ครอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบกำหนดไว้ 
 
 
 
 
ฝ่ายปกครอง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และค่ารับรองเอกสารทะเบียนราษฎร และ พ.ร.บ.บัตร
ประจำตัวประชาชนต้องมีความถูกต้องโปร่งใส สุจริต 
    ๑.๒ การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และค่า
รับรองเอกสารทะเบียนและบัตรฯ จะตอ้งเก็บและนำส่ง
เงิน สำนักการคลังทุกวันให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ๑.๓ การส่งข้อมูล e-LAAS ข้อมูลการออกใบเสร็จ
และการรับส่งเงินประจำวันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ ์
 

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบตามประกาศหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรบัเงินให้กับผู้สมัครสอบ
และบันทึกข้อมูลรายงานการนำส่งเงินเข้าระบบบันทึกบญัชี e-LAAS 
ให้ถูต้องครบถ้วนทุกครั้ง 

- มีการจดัทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อเป็นการกำหนดกรอบ
อัตรากำลังของพนักงานเทศบาลและพนกังานจ้างสำหรับการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ประเภทเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีไม่ได้ 

 
 

- การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่ารับรองเอกสารตาม 
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ และ พ.ร.บ.บัตร
ประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ มีกำหนดไว้หลายประเภทท่ี
ประชาชนผู้รับบริการต้องชำระซึ่งจำเป็นต้องให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกันระหว่างประชาชนและพนกังานผู้เรียกเก็บเงินเพื่อ
ความถูกต้องโปร่งใสสุจริตจึงมีการปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและค่ารับรองเอกสาร 

- เมื่อมีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันจะมอบให้
พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่งเงินสำนักการคลังทุกวัน 

- เมื่อนำส่งเงินต่อสำนักการคลังทุกวันมีการบันทกึข้อมูลรายงาน
การนำส่งเงินเข้าสู่ e –LAAS ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทุกครั้งให้
ถูกต้องครบถ้วนโดยพนักงานผู้รับผิดชอบ 

 



 

แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายรักษาความสงบ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เป็นการ
ทำงานที่ต้องควบคุมและจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผง
ลอย ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
    ๑.๒ มีคำสัง่มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ในหน่วยงาน 
    ๑.๓ นำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มาใช้
งานเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
    ๑.๔ การใช้รถยนต์ตรวจการณ์เทศกิจออกตรวจตรา
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ เจ้าหน้าทีอ่อกสำรวจพื้นที่ที่อาจเป็นจุดเสี่ยงจะ
เกิดภัยและพื้นที่ที่เกิดภัยอยู่บ่อยครั้งเพื่อเตรียมความ
พร้อมหาแนวทางในการป้องกันและลดความรุนแรงของ
ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
    ๑.๒ ฝึกอบรมให้ความรูใ้นการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นให้กับอาสาสมัครปอ้งกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปภร.) และประชาชนในชุมชน ทั้ง ๓๖ 
ชุมชน เพื่อเป็นกำลังสนับสนนุเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    ๑.๓ รถยนต์ดับเพลิง อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.๔ มีคำสัง่มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ในหน่วยงาน 

 

 

- การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องได้รับการฝึกอบรม
ด้านกฎหมายเบื้องต้น เช่น พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบทางเท้า 
ฯลฯ 

- จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการจัดระเบียบ
การต้ังวางสิ่งของหรือสินค้าบนทางเท้าและผิวจราจรบริเวณหน้า
บ้านหรืออาคาร ร้านค้าของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ที่อาจเป็นจุดเสี่ยงภัย 
เช่น การออกสำรวจชุมชนที่มีบ้านเรือนของประชาชนอยู่ใน
พื้นที่ราบลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีในฤดูฝน 
เพื่อหาแนวทางการป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก หรือสำรวจ
พื้นที่ของออกสำรวจชุมชนที่มีบ้านเรือนของประชาชนอยู่อย่า
ชุมชนที่มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยของประชาชนที่
หนาแน่นซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ การตรวจคดักรองสารเสพติดยังไม่แน่นอนและ
บุคลากรไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าที่ควร  
    ๒.๒ อาคารสำนักงานเก่าและชำรุด 
    ๒..๓ บ้านพักเทศบาลและแฟลตเทศบาลมีสภาพเก่า
และชำรุดเนื่องจากก่อสร้างมานาน 
    ๒.๔ รถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์สำนัก
ปลัดเทศบาลมีการใช้งานอยู่เป็นประจำทำให้รถยนต์
บางส่วนมีสภาพชำรุด 
ฝ่ายอำนวยการ 
๒. การประเมนิความเสี่ยง    
    ๒.๑ การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ 
ตามระเบียบการขอใช้หอประชุม ซึ่งผู้ขอใชห้อประชุมฯ
มักจะขอลดค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ทำให้การ
เรียกเก็บเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ 
    ๒.๒ สปสช. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ใน
ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) และเมื่อ
ตรวจสอบกับสำนักการคลัง ยังไมม่ีการโอนเงินเข้าแต่
จะโอนเข้าหลังเวลาราชการ 
    ๒.๓ ผู้ขอใช้หอประชุมมาชำระค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการอื่น หลังเวลาที่สำนักการคลังกำหนดรับเงิน
แล้ว 
    ๒.๔ ผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
หลังเวลาที่สำนักการคลังกำหนดรับเงิน 
    ๒.๕ สำนัก/กอง ต่างๆ มีความต้องการที่จะกำหนด
ตำแหน่งใหม่ขึ้นมาให้มากที่สดุ โดยไม่คำนึงถึงปริมาณ
งาน คือมีการกำหนดตำแหน่งคนล้นงานโดยขาดหลัก 
การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีป้ายประกาศช้ีแจงรายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้หอประชุม และค่าบรกิารอื่นๆ ไว้ให้ผู้มาขอใช้ได้
เห็นชัดเจนเพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายปกครอง 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ การเรยีกเก็บเงินค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ 
ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร มีหลากหลายและ
แตกต่าง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการเรียกเก็บ
เงินไม่ถูกต้องตามจำนวนเงินแต่ละประเภทตามที่
กฎหมายกำหนดไว ้    
    ๒.๒ การรบัเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่ารับรอง
เอกสารทะเบียนและบัตรฯ มีหลากหลายประเภทอาจมี
การผิดพลาดก้านการเรียกเก็บเงินไม่ถูกประเภทและ
อัตราตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
ฝ่ายรักษาความสงบ 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ การปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่เทศกิจใน
ควบคุมและจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย ดูแล
รักษาความเป็นระเบียบอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบหรือมีผู้ฝ่าฝืน ตั้งวางหาบเร่ แผงลอยบนทาง
เท้าหรือที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่เทศกิจเสี่ยงต่อความผิด
ฐานละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในระดับมากที่สุด 
    ๒.๒ ระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด CCTV ที่ใช้งานใน
ปัจจุบัน มีการเปิดใช้งานระบบตลอด ๒๔ ชัว่โมง ซึ่ง
อาจส่งผลให้อปุกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายได้ 

 
 
- มีป้ายประกาศช้ีแจงรายละเอยีด อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้หอประชุม และค่าบรกิารอื่นๆ ไว้ให้ผู้มาขอใช้ได้
เห็นชัดเจนเพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
- หลังจากการประชุมอบรมพนักงานและติดตามงานด้าน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ ๒ ครั้ง 
- จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการเพื่อรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 
ได้รับการตอบรับแสดงความคิดเห็นกลับมาจาก
ประชาชนเป็นอย่างดี 
- หัวหน้าฝ่ายปกครองพิจารณาจัดทำป้ายประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมและประเภทค่าธรรมเนียม คา่ปรับ ไว้ให้
ประชาชนและพนักงานได้เห็นชัดเจน เพื่อความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้รับการฝกึอบรมความรู้ 
ทักษะ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒.๒ ฝึกอบรมทบทวนให้กบัอาสาสมัครปอ้งกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนนุเจ้าหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒.๓ ฝ่ายป้องกันฯ ยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทางในการปฏิบัติงาน เชน่ ตำแหน่ง พนักงานขับ
รถยนต์ดับเพลิง 
    ๒.๔ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 

 
 
- จัดเจ้าหน้าทีป่้องกันฯ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือเข้า
ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ตามที่จังหวัดจัดขึ้นประจำทุกปี เข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภัยบนตึกสูง โดย
ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานตีำรวจภูธร
จังหวัดกาฬสินธุ์ มูลนิธิต่างๆ ฯลฯ เข้าร่วมฝกึซ้อมแผน
ป้องกันการก่อวินาศกรรม โดยมีสถานีตำรวจภูธรจังหวัด
กาฬสินธ์ุเป็นผู้ดำเนินการซักซ้อมแผน 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดก่อนเข้า
เป็นพนักงานเทศบาล และการต่อสัญญาจ้างทุกครั้งจะมี
การตรวจสารเสพติด 
    ๓.๒ หมั่นตรวจตราดูแลอาคารสำนักงานและ
บ้านพักพนักงานเป็นประจำ 
    ๓.๓ มีการควบคุมและรักษาดแูลอย่างสม่ำเสมอ 
    ๓.๔ มีสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ของพนักงานขับ
รถยนต์ทุกคัน 
    ๓.๕ มีการออกคำสั่งสำนักปลัดเทศบาล โดย
มอบหมายงานในหน้าที่โดยระบุหน้าที่และความ
รับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ฝ่ายอำนวยการ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ หัวหน้าฝา่ยอำนวยการ ตรวจใบเสร็จรับเงิน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องใน
ทุกครั้ง 
    ๓.๒ กำหนดโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของ
พนักงานและลูกจ้างสำหรับควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ฝ่ายปกครอง 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

    ๓.๑ จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน 

    ๓.๒ หัวหน้าฝ่ายปกครองเรียกตรวจใบเสร็จรับเงินบันทึก
เปรียบเทียบปรับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

   ๓.๓ กำหนดห้วงเวลาในการทำงานคีย์ข้อมูล e-LAAS 
ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. ก่อนนำส่งเงินและใบเสร็จ
ให้สำนักการคลังทุกวันทำการ 

 
 
- งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบ 
- มีการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บุคลากรทุกคนตามอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกอำนาจ 

หน้าที่ให้ชัดเจนสามารถตรวจสอบและควบคุมบัญชาสั่ง
การได้โดยสะดวก 

- จัดให้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง เพื่อตรวจหาสารเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 

- ให้เจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องลงนามในคำร้องการขอใช้
หอประชุมใบเสร็จรับเงิน และเก็บหลักฐานใบนำส่งเงิน
จากระบบ e-LAAS 

- ตรวจสอบความถูกต้องในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 

 
 
 
 

- ให้พนักงานทีเ่ปน็ข้าราชการทำหน้าที่ตรวจสอบและ
เป็นผู้เรยีกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และคา่รับรอง
ต่างๆ และลงนามในเอกสารใบเสร็จรับเงินทุกราย 

- ตรวจสอบรายการเปรียบเทียบปรับค่าธรรมเนียมและ
ค่ารับรองทุกสัปดาห์ 
- จัดพิมพ์หลักฐานใบนำส่งเงินโดยระบบ e-LAAS จัดเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานทุกวัน 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 
ฝ่ายรักษาความสงบ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบฯ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เทศกิจ เช่น พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดระเบียบทางเท้า 
    ๓.๒ จัดใหม้ีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและตรวจสอบการ
ทำงานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็น
ประจำทุกวัน 
 

 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ มีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในหน่วยงาน 
และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 
    ๓.๒ มีการควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาโดย
ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดำเนนิการ
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด 
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง 
    ๓.๓ รายงานผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะยังไม่
แน่นอน บุคลากรไม่ให้ความรว่มมือเท่าที่ควร 
   ๓.๔ มีการวางระบบในการปฏิบัติงานและมีการ
ประชุมปรึกษาหารือในการออกปฏิบัตงิานทุกครั้ง และ
ติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ตามแผนดำเนิน
วานที่กำหนดไว้ 
    

 

 

- จัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบ/ตรวจตรา
การตั้งวางสิ่งของหรือสินค้าบนทางเท้าและผิจราจร
ตามถนนสายต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนและขอความ
ร่วมมือจากประชาชน เมื่อพบเห็นผู้ฝ่าฝืน 

- จัดให้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
๓ เดือนต่อครั้ง เพื่อตรวจสารเสพติด 

 - ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือดำเนินการซ่อมแซมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ 
 

 

- จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปภร.) ทั้งรุ่น ๑๑ เป็นประจำทุกปี ปีละ
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเป็นกำลัง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดเจ้าหน้าทีป่้องกันฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและระดับเขตปีละ ๒ 
ครั้ง  
- จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ทีท่ันสมัย และตรวจสอบ
บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมอื เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

 

 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ มีการแจ้งเวียนหนังสือสั่งการและหนังสือต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ทุกหน่วยงานเพื่อแจ้งพนักงานและลูกจ้าง
พนักงานจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
ฝ่ายอำนวยการ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ จัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
อื่นๆ ปิดไว้ให้ประชาชนทราบ และประกาศลงเว็บไซด์
เทศบาลหรือในเพจ Facebook เทศบาล 
    ๔.๒ ผู้บริหารมีการเรียกประชุมทุกครั้งทีม่ีการกำหนด
ตำแหน่งใหม่เพื่อกลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งต่างๆ ว่า
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณ 
ฝ่ายปกครอง 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ จัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ค่าบริการต่างๆ ปิดไว้ให้ประชาชนทราบและจัดทำข้อมูล
ลงเว็บไซด์ของเทศบาล 
    ๔.๒ หัวหน้าฝ่ายปกครองเรียกประชุมชี้แจงสายงาน
และทำความเข้าใจในการเรยีกเก็บเงินต่างๆ เดือนละ ๒ 
ครั้ง 
ฝ่ายรักษาความสงบ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ จัดทำประกาศขอความร่วมมือในการจัดระเบียบ
การต้ังวางสิ่งของหรือสินค้าบนทางเท้าและผิวจราจร
บริเวณหน้าบ้านหรืออาคารร้านค้าของประชาชน 
    ๔.๒ ประชมุชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ ๒ ครั้ง ต่อเดือน 

 
 
- มีการสื่อสารเกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 

- งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผดิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สุ่มตรวจใบเสร็จรับเงินว่าถูกต้องตามประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และคา่รับรองต่างๆ  
- จัดทำแบบสอบถามประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
 
 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    - มีการรับข้อมูลและการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อความ
ถูกต้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๕. การติดตามและประเมนิผล 
    ๕.๑ ติดตามและประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ  
    ๕.๒ รายงานผลการตรวจปัสสาวะของพนกังาน/
พนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
    ๕.๓ รายงานผลการสำรวจอาคารเป็นประจำทุก
เดือน 

ฝ่ายอำนวยการ 
๕. การติดตามและประเมินผล 
    ๕.๑ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ว่าการปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบฯ ที่กำหนดหรือไม่ 
    ๕.๒ ตรวจสอบการนำส่งเงินให้กับสำนักการคลังว่า
เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
    ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
- งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลดัเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายปกครอง 
๕. การติดตามและประเมินผล 
    ๕.๑ หัวหน้าฝ่ายปกครองตรวจใบเสร็จและเอกสารการ
รับเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่ารับรองเอกสารเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบฯ ที่กำหนดหรือไม ่
    ๕.๒ ติดตามว่าได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งแบ่งงาน
มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานหรือไม่ 
    ๕.๓ ตรวจสอบการนำส่งเงินต่อสำนักการคลังเป็นไปโดย
ถูกต้องทุกวันทำการหรือไม่ 
ฝ่ายรักษาความสงบ 
๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑ การปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหนา้ที่เทศกิจแบ่งเป็น ๒ ชุด 
แต่ละชุดมีหัวหน้าชุดเป็นผู้กำกับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ 
    ๕.๒ การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง คือมีการติดตาม
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบตลาด หาบเร่ 
แผงลอย และอำนวยความสะดวก จัดการจราจร 
    ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบเป็น
ประจำทุกเดือน 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑ การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง คือ มีการติดตาม
ผลในระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยปีละ ๒ ครั้ง 
    ๕.๒ ประเมินจากสถิติการเกิดสาธารณภัยเทียบกับปทีี่
ผ่านมา 
    ๕.๓ ทดสอบความรู้ความสามารถของบุคลากรในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีละ ๒ ครั้ง 

  
 
- ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายระเบียบฯ ในการเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและค่ารับรองเอกสาร 
- พนักงานผู้รบัคำสั่งได้ปฏิบัติตามคำสั่งมอบหมายงาน
อย่างถูกต้อง 
- การนำส่งเงินเป็นไปโดยถูกต้องทุกวันทำการยกเว้นมี
การรับเงินหลังจากส่งเงินให้นำส่งในวันถัดไปหรือวันเปิด
ทำการวันแรก (กรณีการรับเงินในวันสุดสัปดาห์) 
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สำนักการคลัง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    - มีคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความ
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 
    - พนักงานมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เปน็ไปตามปรัชญาและ
รูปแบบการทำงานของผู้บริหาร เพื่อให้ภารกิจของ
องค์กร สำเร็จตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๒. การประเมินความเสี่ยง 
    - พนักงาน/พนักงานจ้างบางราย ยังไม่เข้าใจใน
ผลร้ายที่จะเกดิขึ้นจากยาเสพติด และเมื่อเสพแล้วต่อ
ยอดเป็นผู้ค้ารายย่อย 
    - เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ยังปรับการใช้งาน
บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ฯ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
    - ผู้ทรงเช็คมารับเช็คแล้วไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน จนเช็ค
หมดอายุทำให้เป็นภาระทางบัญชี 
    - ผู้ออกใบเสร็จและนำส่งเงิน ไม่มีคำสั่งมอบหมายที่
ชัดเจน 
    - บคุลากรมีไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีและ
ผู้ตรวจสอบรายงานการเงินก่อนที่จะเสนอผู้บริหาร เป็น
บุคคลเดียวกัน 
    - ประชาชนมาชำระภาษีล่าช้าต้องแจ้งเตือน 
    - ประชาชนมาทำสัญญาล่าช้า และค้างค่าเช่า หรือ
ชำระล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา 
    - ข้อมูลทรัพย์สินทางแผนที่ภาษี มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์อยู่ตลอดจึงต้องปรับปรุงข้อมูลอยู่เป็นประจำเสมอ 

 

สำนักการคลัง ประกอบด้วย ๗ ฝ่าย คือ 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
- ฝ่ายสถิติการคลัง 
- ฝ่ายการเงินและบัญช ี
- ฝ่ายพัฒนารายได้ 
- ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์
- ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- มีการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและให้มี
การรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างต่อเนื่องและเป็น
ประจำ 
- ให้หน่วยงานของสำนักการคลัง ประกอบด้วย ๒ ส่วน
บริหารและ ๗ ฝ่าย สถานที่ทำงานไม่เป็นเอกเทศและไม่
เป็นสัดส่วน ทำให้การบริหารงานในแต่ละฝ่ายและการ
ควบคุมรักษาขอ้มูลต่างๆ ไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร 
- ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานของควบคุมภายใน 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สม่ำเสมอ 
- ได้ดำเนินการตามข้อระเบียบ กฎหมาย ในทุกด้านไม่
เกิดความเสียหายกับทางราชการ ตามผลการตรวจสอบ
ในข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ส.ต.ง. ในการเข้า
ตรวจสอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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๓. กิจกรรมการควบคุม 
    - ตรวจปัสสาวะพนักงาน/พนักงานจ้าง เป็นประจำทุก
เดือน 
    - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดหาพัสดุได้
ทันภายในระยะเวลาที่ต้องการ ตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปี (ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕)  
    - บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างในระบบ e-GP ให้
ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ 
    - เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องติดต่อผู้มารับเช็คให้มารับเช็ค 
    - ให้ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายออกคำสั่งมอบหมายงานให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินอย่างชัดเจนย่ิงขึ้น 
    - ตรวจสอบข้อมูลทั้งด้านรายรับและรายจ่ายอย่าง
ละเอียด ก่อนจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน 
    - กำหนดนโยบายหรือแผนการเร่งรดัจัดเก็บภาษีให้
ชัดเจน 
    - จัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน 
    - สำรวจและจัดทำรายช่ือผู้มาทำสญัญากับเทศบาลฯ 
เป็นประจำทุกวันที่ ๕ ของทกุเดือน 
    - มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานเป็นประจำ ตาม
กรอบเวลาที่กำหนด 
    - รายงานจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นประจำทุก ๓ เดือน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    - มีการเปิดรับข้อมูลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือความรู้ใหม่ๆ จากทาง Internet อย่างสม่ำเสมอทั้ง
จากหน่วยงานภายในและภายนอก 
    - ให้ความรู ้ความเข้าใจ กบัหน่วยงานผู้ใช้เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อความชำนาญในการเทคโนโลยี
สมัยใหม ่
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    - ควบคุมดูแลการเก็บรักษาเทคโนโลยีให้ถูกต้องตาม
หลักวธิีของแต่ละประเภท  
    - ศึกษาหาข้อมูลทางเว็บไซด์เกี่ยวกับระบบบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ         
    - มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อประเภทต่างๆ เช่น 
เสียงตามสาย เว็บไซต์ของเทศบาล เคเบิลทวีี วารสาร
ของเทศบาล และหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการมา
ชำระภาษีตามวันเวลาที่กำหนด 
     

๕. การติดตามและประเมินผล 
    - แจ้งผลการตรวจปัสสาวะของพนักงาน/พนักงาน
จ้างเป็นประจำทุกเดือน 
    - การควบคุมการปฏิบัตงิาน ติดตามผลในระหว่าง
การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ โดยผู้อำนวยการสำนัก
การคลัง และผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป 
    - ประเมินการควบคุมด้วยตนเองปีละครั้ง 
    - ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายในปีละครั้ง 
    - สรุปผลรายงานผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำเดือน 
    - ตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเช่าแต่ละ
ประเภท 
    - มีการตรวจสอบผู้ค้างชำระค่าเช่าแต่ละประเภท 
    - รายงานผลตรวจปัสสาวะของพนักงาน/พนักงาน
จ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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สำนักการช่าง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    - กำหนดคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามความถนัด และบริบทของการดำเนินงานของแต่ละ
ส่วน/ฝ่าย ที่เหมาะสมและชัดเจน 
    - กำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางของการ
ดำเนินงานในระดับกิจกรรมให้สอดคล้องและสนับสนุน
ตามนโยบายของผู้บริหารโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นหลัก 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    - พนักงาน/พนักงานจ้างบางรายยังไม่ให้ความ
ร่วมมือ และยังไม่เข้าใจในผลร้ายที่จะเกิดขึ้น และเมื่อ
เสพแล้วอาจต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้ 
    - สถานที่เกบ็รักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ยังไม่เป็นระบบ 
    - บคุลากรบางรายขาดทักษะ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งขาดการ
ประสานงานกับหัวหน้างาน 
    - บคุลากรบางรายขาดการพัฒนาความรู้ และยังคง
ใช้หลักการปฏิบัติงานตามความรู้เดิม 
    - บคุลากรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น 
    - ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
สภาวะเศรษฐกิจ ทำให้การประมาณราคาเพื่อเข้า
แผนงานไม่ตรงตามเป้าหมาย 
    - รถยนต์และเครื่องจักรกลส่วนมากมีอายุการใช้งาน
มานานและเกิดการเสื่อมสภาพและชำรุดจากการใช้งาน 
    - เจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมบ่อยครั้งทำใหส้ิ้นเปลือง
งบประมาณในการซ่อมแซมแต่ละปีเป็นจำนวนมาก 

     
    สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักการช่าง ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏตาม
คำสั่ง  โดยแบง่ออกเป็น  ๒ ส่วน ๕ ฝ่าย และ ๘ งาน 
ดังนี้ 
    ๑. ส่วนควบคุมการก่อสรา้งอาคารและผังเมือง 
    ๒. ส่วนการโยธา 
ฝ่ายประกอบด้วย 
    ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
    ๒. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง   
    ๓. ฝ่ายสาธารณูปโภค 
    ๔. ฝ่ายศนูย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร 
    ๕. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
งานประกอบด้วย 
    ๑. งานธุรการ 
    ๒. งานวิศวกรรม 
    ๓. งานสถาปัตยกรรม 
    ๔. งานควบคุมอาคาร 
    ๕. งานผังเมือง 
    ๖. งานบำรุงรักษาทางและสะพาน 
    ๗. งานสวนสาธารณะ 
    ๘. งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
 โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์กรประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมการควบคุมสำนักการช่าง ใน
ภาพรวมรูปแบบการทำงานภายใต้นโยบายของผู้บริหาร
ตามโครงสร้างขององค์กร มีการมอบอำนาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบเหมาะสม  
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

 
 
 
 
 
๓. กิจกรรมควบคุม 
    - ตรวจคัดกรองปัสสาวะเป็นประจำทุกเดือนและคาด
โทษพนักงาน/พนักงานจ้าง ที่ตรวจพบสารเสพติด 
    - ควบคุมการปฏบิัติงานให้เป็นไปตามแนวทางและ
หลักการทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
    - จัดเตรียมความพร้อมของวัสดุ – อุปกรณ์ และ
ตรวจสอบ รถยนต์/เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ในแต่ละกิจกรรม 
    - จัดกิจกรรม ๕ ส ปรับพืน้ที่ให้มีความสะดวกในการ
ทำงาน 
    - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้อยู่
อย่างเสมอ 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร   
     - ประชุมให้คำแนะนำใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
และประสานงานในการแกไ้ขปัญหาในการทำงานร่วมกัน 
    - แจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ทราบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
    - นำแบบ INTERNET มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพ สามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ทันเวลา ตรวจเช็คข้อมูลได้
จากระบบ INTERNET เช่น กำหนดราคากลาง วัสดุ
ก่อสร้าง การหาค่าพิกัด การหาหนังสือราชการ ระเบียบ 
กฎหมาย เป็นต้น 

พบความเสี่ยงในภารกิจ คือฝ่ายควบคุมอาคารและผัง
เมือง ฝ่ายสาธารณูปโภค และฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
และระบบจราจร ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
 
 
- ในภาพรวมมกีิจกรรมควบคมุที่เหมาะสมพอเพียง 
และมีประสทิธิผลพอสมควรในสำนักการช่าง พบว่า 
กิจกรรมควบคมุการปฏิบัติงานให้เป็นตามแนวทางที่
ถูกต้องตามเกณฑ์ทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ 
ผู้บังคับบัญชานำระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่
ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- สารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ในเทศบาล มา
ช่วยในการปฏิบัติงานรวมถึงหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับงานด้านช่าง และการส่งเจ้าหน้าที่ออกพ้ืนที่
สำรวจข้อมูลตา่งๆ กับทางชุมชนและประชาชนโดยตรง 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๕. การติดตามและประเมินผล 
    - รายงานผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะของ
พนักงาน/พนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
    - ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
ส่วนงาน/ฝ่าย โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูล 
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุก
สัปดาห ์
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ระบบติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหาร
มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุก
สิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะผูบ้ริหารเพ่ือส่งแก้ไขและกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป 

 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

สำนักการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    - ออกคำสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ทุกส่วน/ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่าย
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสิง่แวดล้อม และฝ่าย
บริการสาธารณสุข บางงานไม่มีเจ้าหน้าที่ (ตัวบุคคล) 
ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนมีภาระงานมาก 
    - กำหนดให้เจ้าหนา้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และพัฒนาวิธีการทำงานให้ทันต่อเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้เข้ารับการอบรมใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เทคนิคในการทำงานเฉพาะ
ด้านตามวิชาชีพของแต่ละคน ทั้งในส่วนที่เทศบาลจัดให้ 
และหน่วยงานอ่ืนจัดและเทศบาลฯ ส่งเข้ารับการอบรม 
ยังมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไปหรือพนักงานจ้าง
ภาคสนามงานรักษาความสะอาดได้รับการพัฒนา
ศักยภาพโดยการอบรมค่อนข้างน้อย ทำให้แนวคิดใน
การบริการประชาชนยังไม่พัฒนาทัดเทียมกับงานอ่ืนๆ   
    - การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าให้บริการต่างๆ จะมี
คำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน และจะต้องนำส่ง
เงินกับสำนักการคลังทุกวันตาม ระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 
    - การส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนตามกลุ่มวัย 
มีการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็ก 
วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุในพื้นที่ ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัย 
  

 
 
    - มีการออกคำสั่งมอบหมายงานครอบคลุมทุกงาน
รวมทั้งงานที่ไม่มีเจ้าหนา้ที่ (ตัวบุคคล) ก็สามารถ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ได้ โดยอาศัยบุคลากรใน
งานอื่นๆ มาช่วยปฏิบัติงาน บางกิจกรรมใช้คำสั่งเฉพาะ
กิจให้เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ มาช่วยดำเนินงานทำให้มีความเสี่ยง
น้อยและไม่เกดิปัญหาในการทำงาน 
    - มีการจัดให้ความรู้ ให้คำแนะนำ จัดอบรมโดย
หัวหนา้งานจัดอบรมเองในส่วนขาดหรือในส่วนที่ต้อง
พัฒนา รวมทั้งให้เข้ารับการอบรมในกรณีที่เทศบาลจัดให้
เป็นการเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน
ส่วนทักษะเฉพาะเรื่องหัวหน้างานจะให้คำแนะนำเป็น
รายบุคคล ทำให้มีความเสี่ยงน้อยและไม่เกดิปัญหาใน
การทำงาน 
    - เมื่อมกีารรับค่าธรรมเนียม หรือรับเงินคา่ให้บริการ
ต่างๆ จะออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งและนำเงินส่งสำนัก
การคลังทุกวัน จึงไม่มีความเสี่ยง 
    - มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิและสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลดำเนินการเองและ
มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกเข้าไปในชุมชน เพือ่สร้าง
เสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ นอกจากนั้นยัง
มีภาคประชาชนที่มีความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน
ในชุมชน แม้จะไม่ครอบคลุมทั้งหมดประชาชนที่ไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมสว่นใหญ่เป็นผู้ทีม่ีอาชีพรับราชการ ทำงาน
นอกบ้านหรือคหบดีในพื้นทีถ่ือว่าไม่มีความเสี่ยง 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยการให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เข้าใจถึง
โทษภัยของยาเสพติดต่อสุขภาพผิดกฎหมายและผิดวินัยของ
ทางราชการ 
    - การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสำหรับประชาชนจะมีการ
ควบคุมโรคติดต่อหลายๆ โรค เช่น โรคท้องร่วงอย่างแรงจาก
การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือมีสารปนเปื้อน โรคมือ
เท้าปากในเด็กเล็ก โรคพิษสุนขับ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน และโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อตามฤดูกาลและมี
การเจ็บป่วยทุกปี 
    - การลดภาวะโรคร้อนโดยการลดปริมาณขยะจากต้นทาง 
มีการลดปริมาณขยะจากต้นทางในทุกชุมชน โดยนำขยะที่ใช้
ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่เป็นการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตสิง่ของเครื่องใช้ต่างๆ มา
บริโภคในกระบวนการผลิตทำให้เกิดความร้อนเพิ่มใน
บรรยากาศการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากๆ ทำให้เสียสมดุล
เกิดภาวะโลกร้อน ปริมาณขยะจำนวนมากเมื่อกำจัดขั้น
สุดท้ายโดยการฝังกลบมีการใช้เครื่องจักรทำให้เกิดความร้อน
เช่นเดียวกัน 

๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    - โอกาสที่เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานที่เคยเสพยาเสพติด 
หลังจากเลิกยาแล้วกลับมาเสพอีกครั้ง และอาจทำให้เพื่อน
ร่วมงานเสพด้วย นำมาสู่การเสียสุขภาพ การลักขโมยสิ่งของ
ของทางราชการ ผิดกฎหมายและผิดวินัยของทางราชการ 
    - ประชาชนมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากขึน้
และเป็นไปได้ทุกฤดูกาลจากเชื้อไข้เลือดออกพัฒนาสายพันธุ์
ไปเรื่อยๆ ทำให้รักษายากกว่าเดิมผู้ป่วยมีอาการรุนแรง
กว่าเดิม ปัจจุบันยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกยังเป็น
พาหะนำโรคไข้ซิก้าอีกด้วย 

    - เมื่อมีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพบว่า 
มีเจ้าหน้าที่ภาคสนามงานรักษาความสะอาดบางคน
พบสารเสพติด แม้เทศบาลได้ส่งไปเข้าค่ายบำบัดคืน
คนดใีห้สังคมแล้วก็ตาม ก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงที่
ต้องแก้ไขและเฝ้าระวังการกลับมาเสพอีก 
     
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วนัที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    - โรคพิษสนุัขบ้าเกิดขึ้นในเขตเทศบาลในปี ๒๕๖๐ 
เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงเกิดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว สุนัขที่
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า เคลื่อนตัวเข้ามากัดสุนัขในเขต
เทศบาล เมื่อนำสุนัขที่กัดไปตรวจพบว่าเปน็โรคพิษสุนัข
บ้า เจ้าหน้าที่จะต้องออกสอบสวนโรคและควบคุมโรค
ตามแนวทางที่กำหนดรวมทั้งบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบวิธีปฏิบัติถูกต้องทางตามสาย หอ
กระจายข่าว เฟสบุ๊ก/ไลน ์
    - โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่
ได้มาตรฐานมีกระบวนการฆ่าชำแหละสัตว์ดว้ย
เทคโนโลยีที่ทนัสมัยด้วยระบบราวแขวน แต่เนื่องจาก
จัดตั้งมานานตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ทำให้อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องจักรต่างๆ บางส่วนชำรุดจากการใช้งานมานาน 
เสื่อมสภาพจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมอยูบ่่อยๆ เพื่อ
รักษามาตรฐานและเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์
ที่สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้บริการแกป่ระชาชนอยู่
เสมอ 
    - การดูแลสุขภาพด้านทันตสาธารณสุขเป็นสิ่งที่
จำเป็นและจะต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ปัจจุบัน
ยังขาดบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข จึงจำเป็นที่จะต้อง
สรรหาบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขมาปฏิบัติงานที่
เทศบาลปัจจุบันได้แก้ปัญหาโดยประสานขอความ
ร่วมมือมาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และมอบหมายให้
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทน 
 
 
 
  

สรุปผลการประเมิน     
    โครงสร้างการควบคุมภายในของสำนักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพียงพอ สามารถให้บริการ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจงานได้อย่างไม่มี
ความเสี่ยง การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้การ
ทำงานสำเร็จลุล่วงประสานได้เป็นอย่างดี การพัฒนา
บุคลากรให้มีศกัยภาพในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุกำหนดไว้ การสร้าง
เสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยดำเนินการได้ครบทุก
กลุ่ม 
    อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ต้องทำการปรับปรุง
และควบคุมอยู ่๓ เรื่อง ได้แก ่ 
    ๑. โอกาสที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เคยเสพยาเสพติด
หลังจากเลิกแล้วอาจกลับมาเสพอีก 
    ๒. ประชาชนมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
มากขึ้นและเปน็ไปได้ทุกฤดูกาล 
    ๓. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าของสุนัขและแมว
บางรายไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการฉดีวัคซีน และ
ในช่วงที่ออกรณรงค์สุนัข-แมว บางรายอายุไม่ถึงเกณฑ์
ฉีดวัคซีน 
    ๔. การฆ่าชำแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ เครื่องมือ เครื่องใช้บางอย่างชำรดุจากการใช้
งานมานาน/เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้  
    ๕. การให้บริการทันตกรรมขาดบุคลากรทางด้าน
ทันตสาธารณสุข 
     
     
 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    - มีมาตรการหรือกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ที่เคยเสพยา
เสพติดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลด ละ เลิก ยาเสพ
ติด มาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคม หากพบพฤติกรรม
ผิดปกติ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบ
อย่างจริงจัง และรายงานผู้บังคบับัญชาเพื่อพิจารณา
ลงโทษตามแนวทางของราชการ 
    - ควบคุมลกูน้ำยุงลายอันเป็นพาหะนำโรค
ไข้เลือดออกให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการทั้งในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 
และการแจ้งขา่วหากมีผู้ป่วยเกิดขึน้เพือ่ควบคมุการ
ระบาดให้เร็วที่สุด 
    - การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีบุคลากร
เพียงพอต่อการให้บริการ (นายสัตวแพทย์/สัตวบาล) มี
สถานพยาบาลสัตว์สำหรับใหบ้ริการในเชิงรับ และมี
แผนออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ
กับสุนัข-แมวในเชิงรุกทุกป ี
    - การควบคุมการฆา่สัตว์มีนายสัตวแพทย์ควบคุม
กำกับในการฆ่าชำแหละสัตว์ ดำเนินการฆ่าและ
ชำแหละสัตว์ของแต่ละรายตามความต้องการ และยังมี
กล้องวงจรปิดสามารถตรวจสอบจำนวนสัตว์และ
ขั้นตอนการทำงานได้ 
    - การให้บรกิารด้านทันตสาธารณสุข เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
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ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการ
ดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก ่ในการประชุม
ประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชน ประชุมประจำเดือน
ของ อสม. ในโรงเรียนผู้สูงอายุ โทรศัพท์ทาง Application 
Line , Facebook , ประกาศทางหอกระจายข่าว และสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ    
    - การรายงานข้อมูลดำเนินงานสื่อสารผ่านทางเอกสาร
หนังสือราชการ การลงข้อมูล online ในโปรแกรม
สำเร็จรูปตามระบบของทางราชการทุก ระบบ เช่น Hosxp 
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ e-LAAS ของหน่วยงานคลัง เป็น
ต้น 
    - การสืบคน้ข้อมูลต่างๆ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ 
โดยสืบค้นทาง Internet 
    - ประสานขอรับการสนับสนุนทันตแพทย์จาก
โรงพยาบาลกาฬสินธุม์าช่วยปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ ทั้ง ๒ แห่ง และขอรับการสนับสนนุ
วัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรมจากโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  

๕. การติดตามและประเมินผล 
    - ประเมินโดยการจัดทำรายงานประจำวันและ
ประจำเดือน หรือรายโครงการ/รายกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่
รายงานความก้าวหน้าหรือรายงานผลการดำเนินงาน 
    - ประเมินผลโดยใช้ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการในการควบคุมกำกับการทำงาน 
    - ประเมินโดยการออกตรวจติดตามกำกับการดำเนินงาน 
    - ประเมินโดยการประเมินความพึงพอใจประชาชนต่อ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
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สำนักการศึกษา 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ กำหนดคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ที่
เหมาะสมและชัดเจน 
    ๑.๒ กำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางของการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร โดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการปฏิบัติงาน 
 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน มี
โปรแกรมป้องกันกำจัดซอฟแวรไ์วรัสประสทิธภิาพไม่
เพียงพอ ทำให้ต้องลงระบบปฏิบัติการใหม่ การจัดเก็บ
ไฟล์ข้อมูลยังไม่เป็นระบบทำให้การสืบค้นยาก ข้อมูล
สูญหาย 
    ๒.๒ ครู/บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาด
ทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน การบัญชี
และพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    ๒.๓ บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ มีจำนวนไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 
    ๒.๔ บุคลากรบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ
คัดกรองหาสารเสพติดเท่าที่ควร 
    ๒.๕ โครงการงานประเพณีฯ ที่ไม่มีในแผน
ดำเนินงาน อาจทำให้การเตรยีมความพร้อมในการจัด
งานประเพณีฯ ที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร 
     
 

สรุปผลการประเมิน 
    จากการวิเคราะหป์ระเมินตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในของสำนักการศึกษา พบว่า
๓ กิจกรรม มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ 
จึงไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม คือ  
    (๑) กิจกรรมงานศึกษานิเทศก์  
    (๒) กิจกรรมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย     
    (๓) กิจกรรมการจัดทำโครงการ 
    อย่างไรก็ตามยังมบีางกิจกรรมที่จะต้องทำแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน คือ 
    ๑. กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย 
    ๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ 
    ๓. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสด ุ
    ๔. กิจกรรมการบรหิารงานบุคคล 
    ๕. กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดใน
บุคลากร 
    ๖. กิจกรรมการปฏิบัติงานประเพณ ี

    ทั้งนี้ เพือ่ให้ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ความเพียงพอ พบความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้และ
ยังคงสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร จึงต้องนำไปปรับปรุงตามแบบ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบ ปย.๒) ต่อไป 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
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๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสารสนทศ หมั่นตรวจสอบ
ดูแล และสแกนไวรัส เพื่อให้สามารถป้องกันหรอืแก้ไขปญัหา
ซอฟแวร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นได้ จัดระบบในการ
บันทึกไฟล์ข้อมูล 
    ๓.๒ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้าน
การเงิน งบประมาณและพัสดุ อย่างต่อเนื่อง สำนักการศึกษา
ออกติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๓ จัดส่งบคุลากรที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นประจำ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการ
พัฒนางานและสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่
เพิ่มเติม 
   ๓.๔ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด มีบทลงโทษ
สำหรับผู้เสพสารเสพติด และสุ่มตรวจคัดกรองหาสารเสพติด
เป็นประจำทุก ๓ เดอืน 
   ๓.๕ บุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ ศึกษาหา
ข้อมูลด้านประเพณีวัฒนธรรม เพื่อรองรับกับโครงการ
เร่งด่วน 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนัก และ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ 
หนังสือแจ้งเวียน 
    ๔.๒ การตดิต่อประสานงานเร่งด่วน ใช้ช่องทางระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ข้างเคียง เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน     
    ๔.๓ ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น ระเบียบ หนังสือ
สั่งการต่างๆ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และทันสมัยกับการ
เปลี่ยนแปลง 
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๕. การติดตามและประเมินผล 
    ๕.๑ จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่างๆ 
    ๕.๒ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำอย่าง
ต่อเนื่อง 
    ๕.๓ ตรวจสอบจากการส่งรายงานประจำเดอืนและ
ประจำป ี
    ๕.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ ์
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการจดัทำโครงการ   เป็นความเสีย่งที่เกดิจาก 
"สภาพแวดล้อมภายใน"  ดังนี ้
     ๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำป ี
     ๒. มีคำสั่งแต่งต้ังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
     ๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้
     ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษารายละเอียดราคากลาง และ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ตรงตามความ
ต้องการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
     ๕. นักเรียนมีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน 
และส่วนใหญม่าจากครอบครัวที่แตกแยก นักเรียนส่วนมาก
ได้รับการดูแลจากญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย  
     ๖. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
     ๗. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการดูแล
รักษาการใช้ประโยชน์อาคารสถานที ่
     ๘. ปฏิบัติงานตามคำสั่ง และมีการควบคุมการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
     ๙. มีคำสั่งมอบหมายงานผู้ดำเนินการตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะและรวบรวมข้อมูลทีช่ัดเจน 
 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
     ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสอบ  
O-NET ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 
     ๒. นักเรียนบางคนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
     ๓. นักเรียนบางคนขาดระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ 

ผลการประเมนิ 
    จากการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในของโรงเรียนทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ มีการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี การควบคุมดู
นักเรียนประสบผลสำเร็จในระดับหน่ึง แต่ยังมีจุดอ่อนพบ
ความเสี่ยงในเรื่อง งานวิชาการ ผลการสอบ O-NET ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ได้คะแนนถงึเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกำหนด นักเรียนบางคนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ มีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม งานธุรการ การเงินและพัสดุ 
ผู้บริหารได้ออกคำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุตาม
ลักษณะงานทีช่ัดเจน การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ไม่ดำเนินงานตามแผน แจ้งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องการใช้ในโครงการ/กิจกรรมไม่ชัดเจน และปริมาณงาน
พัสดุมาก เจ้าหน้าที่พัสดุมีไม่เพียงพอ คนเดียวกัน
ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำให้งานไม่ต่อเนื่องเกิดความ
ล่าช้า ทำให้มีอปุสรรคต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ งานกิจการ
นักเรียน นักเรียนบางคนครอบครัวแตกแยก พ่อแมห่ย่าร้าง
กัน หรือไปทำงานต่างจังหวัด นักเรียนได้รับการดูแลจาก
ญาติผู้ใหญ่ ซึ่งอาจทำให้นักเรียนไม่ค่อยเช่ือฟัง และการ
ดูแลอาจไม่กวดขันเท่าที่ควร นักเรียนใช้สื่อโซเชียลที่ไม่
เหมาะสม ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมเชิงลบ เช่น 
การลักขโมยสิง่ของ การติดเกม การไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
โดยเฉพาะนักเรียนในช่วงช้ันที่ ๒ (ป.๔-๖) งานบุคลากร มี
คำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน มีการตรวจคัดกรองปัสสาวะ
ในตัวบุคลากร ผลการตรวจคดักรองปัสสาวะยังไม่แน่นอน 
บุคลากรบางรายยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าทีค่วร และกำชบั
ไม่ให้บุคลากรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
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     ๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไม่ดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ทำให้การดำเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างเร่งรีบเกินไป อาจเกิดความผิดพลาดได้ 
     ๕. เจ้าของโครงการ/กิจกรรม บอกรายละเอียดวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องการไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานล่าช้า 
     ๖. เจ้าหนา้ที่พัสดุมไีม่เพียงพอ มีการใช้บุคลากรคน
เดียวกันปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ซึ่งทำให้การทำงานไม่
ต่อเนื่องและเสร็จล่าช้า 
     ๗. นักเรียนอาจตกเป็นเหยื่อ จากการล่อลวงหรือ
ชักชวนจากเพื่อน บุคคลในครอบครัวให้ไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด  
     ๘. นักเรียนใช้สื่อโซเชยีลไม่เหมาะสม  
     ๙. อาคารเรียนมีน้ำรั่วซึมจากเพดาน ไหลลงมาข้าง
กำแพงห้องทำให้มีน้ำขังเฉอะแฉะในห้องเรียน 
     ๑๐. ผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะยังไม่แน่นอน 
     ๑๑. บุคลากรบางรายยังไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ๑. แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบติวนักเรยีนในชั่วโมง
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ ๑ 
ชั่วโมง  
     ๒. ส่งเสริมพัฒนาครูในแต่ละกลุ่มสาระ จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรยีนได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
     ๓. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่าง
ต่อเนื่อง  
     ๔. จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม งานความสัมพันธ์กับชุ
ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนได้มอบหมายตามคำสั่งของ
โรงเรียนที่ชัดเจน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ทุกครั้ง งานอาคารสถานที่ มีการควบคุมดูแลการ
ดำเนินงาน ซ่อมแซมปรับปรุงส่วนที่เป็นปัญหามีน้ำรั่วซึม
ไหลลงมายังห้องเรียนอย่างต่อเนื่องและควบคุมดแูล
อย่างทั่วถึง เพื่อไม่เกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม
การเรียนการสอน แต่ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง 
    ๑. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
    ๒. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
ตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ   
    ๓. กิจกรรมอบรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
    ๔. กิจกรรมการตรวจคัดกรองสารเสพติด 
    ๕. กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียน 
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     ๕. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
     ๖. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 
     ๗. นักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการครูแดร์  
     ๘. ตรวจสารเสพติดกับนักเรียนในช่วงชั้นที่ ๒  
(ป.๔-๖) 
     ๙. จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทุกระดับชั้น 
    ๑๐. ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในโครงการพ่อครู แม่
คร ูและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ดูแลสอดส่อง
การเล่นโซเชียลของเด็กอย่างใกล้ชิด 
    ๑๐. ฝ่ายบริหารและฝ่ายอาคารสถานที่ได้ติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
เป็นระยะๆ 
    ๑๑. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดประสานไปยังบริษัท
ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารให้มาทำการซ่อมแซมแก้ไข
ปัญหารอยรั่วที่เกิดขึ้น 
    ๑๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับ
งบประมาณและดำเนินกจิกรรมตามแผนงาน 
    ๑๓. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตัิงาน 
    ๑๔. ตรวจคัดกรองปัสสาวะในตัวบุคลากร 
    ๑๕. กำชับไม่ให้บุคลากรไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
ทุกชนิด 
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ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
    ๒. จัดให้มรีะบบสารสนเทศเพื่อติดต่อประสานงาน
ในการดำเนินงานจากต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น 
    ๓. จัดให้มรีะบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
    ๔. จัดทำเว็บไซด์และ facebook ของหน่วยงานเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการข้อมูลเกี่ยวกับ
งานของโรงเรียน 
    ๕. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทราบ
และถือปฏบิัต ิ
    ๖. นำเอาเทคโนโลยีระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร 
    ๗. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตันสังกัดและ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    ๘. จัดป้ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่นกัเรียน 
    ๙. จัดทำระบบสารสนเทศนำเทคโนโลยีทางระบบ
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในการดำเนินงานในการบริหารและ
ตัดสินใจ 
    ๑๐.ประสานงานและประชาสัมพันธ์ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนนิกิจกรรมล่วงหน้า 
 
 
 
  
 

 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๕. การติดตามประเมินผล 
   ๑. รายงานผลการสอบ O-NET ให้ผู้บริหารทราบปี
ละ ๑ ครั้ง 
    ๒. สรุปผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ให้ผู้บริหารทราบ ปีละ ๑ ครัง้ 
    ๓. สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ให้
ผู้บริหารทราบ ปีละ ๑ ครั้ง 
    ๔. สรุปโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสรมิสนับสนุน
พัฒนางานวิชาการ มีการประเมินโครงการ/กิจกรรม
เสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนาในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป  
    ๕. มีการติดตามและประเมินผลขั้นตอนการ
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
    ๖. มีการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการดำเนินการควบคมุต่อไป 
    ๗. สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม พฤติกรรมของผู้เรียน
โดยครู ผู้ปกครอง เพื่อน และบุคคลในชุมชน  
    ๘. มีการตดิตามประเมินผลการดำเนินงานด้าน
อาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ 
    ๙. จัดทำแบบสอบถามการดำเนินกิจกรรม 
   ๑๐.มีการตรวจปัสสาวะในตัวบุคคลในโรงเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
    ๑๑.รายงานผลการตรวจปัสสาวะให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
    ๑๒.รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่าง
สมำ่เสมอ 
 
 

 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    การดำเนินงานภายในโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่าง
คงคาเป้นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” 
ดังนี้ 
    ๑.๑ การนิเทศภายใน 
    ๑.๒ ส่งเสรมิให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน 
    ๑.๓ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ 
    ๑.๔ การอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพ
ติด 
    ๑.๕ การออกเยี่ยมบา้นนักเรยีนของครูตามโครงการ
เยี่ยมบ้าน 
    ๑.๖ การให้คำปรึกษาแก่นกัเรียนที่มีความเสี่ยงต่อ
การติดสารเสพติด 
    ๑.๗ การจดักิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
    ๑.๘ มีการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องและ
เป็นระบบ 
    ๑.๙ การมอบหมายงานให้ตรงความรับผิดชอบใน
การสอน และจัดหาครูมาเพิ่มในรายวิชาที่ขาดแคลน 
    ๑.๑๐ จัดทำแผนการบริหาร อาคารสถานที่เพื่อให้
พร้อมต่อการใช้งาน 
    ๑.๑๑ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนโดยการให้
ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิ 
   จากการวิเคราะห์ประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 
สำหรับงวดตั้งแต่วัยที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พบว่า ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดตามตัวช้ีวัด 
และมาตรฐานการเรียนรู้ของทุกรายวชิาตาม
กระบวนการวัดและประเมินผลของหลักสูตร มีจัดป้าย
นิเทศให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับสารเสพติด และร่วม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
มีการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
มีการปรบัปรุงพื้นทีใ่นโรงเรียนด้วยการแบ่งเขต
รับผิดชอบร่วมกัน มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และมี
การประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน มีการควบคุมที่เพียงพอ 
ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
แต่อย่างไรกต็าม ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคญั ดังนี ้
    ๑. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนต่ำ 
    ๒. นักเรียนขาดความรับผิดชอบในตนเองและมี
พฤติกรรมอาจเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด 
    ๓. การบริหารงานการเงินและการพัสด ุ
    ๔. ขาดบุคลากรในรายวิชาศิลปะและรายวิชา 
คหกรรม 
    ๕. กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที ่
    ๖. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง/ชุมชน 
  



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนต่ำ 
    ๒.๒ นักเรยีนยังมีภาวะกลุ่มเสี่ยงต่อการติดสารเสพ
ติด 
    ๒.๓ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุขาดความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ 
    ๒.๔ ขาดบุคลากรในสาขาศิลปะและคหกรรม 
    ๒.๕ อาคารสถานที่ไม่พอต่อการใช้งาน 
    ๒.๖ นักเรยีนขาดความตระหนักในเรื่องการรักษาสา
ธารณสมบัติของส่วนรวม 
    ๒.๗ ขาดการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนให้ชุมชนทราบ 

๓. กิจกรรมการควบคุม  
    ๓.๑ ส่งเสรมิการวิจัย การผลิตสื่อ การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลย ีการนิเทศการติดตามการจัดการเรียนรู้ 
    ๓.๒ การรณรงค์การป้องกันยาเสพติดและการ
พัฒนาบคุลิกภาพนักเรียน 
    ๓.๓ พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ
ให้เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบของทางราชการ 
    ๓.๔ ขออัตรากำลังบุคลากรเพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน 
    ๓.๕ การปรับปรุงดูแลซ่อมแวมอาคารสถานที่ 
    ๓.๖ ให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
 
 
 
 

         



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินที่หลากหลาย 
    ๔.๒ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
    ๔.๓ จัดทำฐานข้อมูลงานการเงินและพัสดุอยา่งเป็นระบบ เพื่อ
ง่ายต่อการตรวจสอบ 
    ๔.๔ ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมล่วงหน้าและเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 
    ๔.๕ จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือง่ายต่อการสืบค้น 
    ๔.๖ กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานเพ่ือใช้ในการ
บริหารงาน 
    ๔.๗ ติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือในการดำเนินงานจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆ 
    ๔.๘ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนทางเว็บไซต์ 
www.tet2.org รายการรอบรั้วโรงเรียนผ่านทาง MT เคเบิ้ลทีวี 
และการจัดป้ายนิเทศ 
    ๔.๙ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทุกประเภททาง
อินเตอร์เน็ต 

๕. การติดตามประเมนิผล 
    ๕.๑ การวิจัยในชั้นเรียน 
    ๕.๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการใช้วิธีการวัดและประเมิน
อย่างหลากหลาย 
    ๕.๓ ส่งเสรมิให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการสอน การ
ผลิตสื่อและใชน้วัตกรรมที่ทันสมัย 
    ๕.๔ ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม เรื่องเกี่ยวกับ
การเงินบัญชีและพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    ๕.๕ ขออัตรากำลังพนักงานครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนมา
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๕.๖ ปรับปรุงพ้ืนที่ภายในโรงเรียนโดยการแบ่งเขต
รับผิดชอบ 
    ๕.๗ ปรับปรุง WWW ป้ายประกาศ เอกสาร 
วารสาร จดหมายข่าว เผยแพร่ผลงานของโรงเรียน  
    ๕.๗  รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนอื 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ การจดัทำแบบประเมินพัฒนาการนักเรียน 
    ๑.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำป ี
    ๑.๓ การเพิม่ประสิทธิภาพครู/บุคลากร 
    ๑.๔ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
    ๑.๕ ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เรื่องระเบียบวินัย
และประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ
นักเรียน 
    ๑.๖ สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
   ๒.๑ ครขูาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินแบบ
ประเมินพัฒนาการนักเรียน 
   ๒.๒ ครสูรุปโครงการ/กิจกรรม ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 
   ๒.๓ ครู/บุคลากร บางคนสอนไม่ตรงตามเอก
การศึกษาปฐมวัย 
   ๒.๔ นักเรียนไม่มีสถานทีใ่นการรับประทานอาหารที่
เป็นสัดส่วนและถาวร 
   ๒.๕ นักเรียนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
คุณธรรม จริยธรรม ด้านระเบียบวินัยและยังไม่ทราบถึง
โทษภัยของยาเสพติดบางชนิด เช่น ยาไอซ์ เป็นต้น 
   ๒.๖ ผู้ปกครองขาดความรู้ความเอาใจในการจัด
การศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูลูก 
    
 
 
 

ผลการประเมนิ 
     จากสภาพแวดล้อมทางระบบการควบคุมภายในมี
สว่นช่วยสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตาม
นโยบายการจัดการศึกษา ครูทุกคนต้องจัดทำแบบ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนให้ถูกต้องตามเกณฑ์การ
ประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสรุปผล
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อประกอบฎีกาใน
การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเงิน/พัสดุ 
โรงเรียนได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อช้ีแจง
นโยบายการจัดการศึกษาและออกติดตามเยี่ยมบ้านใน
โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    การประเมนิผลการควบคมุภายในของสถานศึกษามี
การระดมความคิด  และมีคำสั่งหมอบหมายงานให้
รับผิดชอบตามภาระงานทั้ง ๖ งาน แต่ยังมคีวามเสี่ยงใน
เรื่องดังนี้ 
    ๑. การจัดทำแบบประเมินพัฒนาการนักเรียน 
    ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำป ี
    ๓. การเพิ่มประสทิธิภาพครู บุคลากร 
    ๔. การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
    ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่องระเบียบวินัย 
และประสบการณ์การเรียนรูเ้รื่องยาเสพติดให้กับ
นักเรียน 
    ๖. สร้างความเข้าใจกับผูป้กครอง 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคมุ 
    ๓.๑ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนให้คำแนะนำ ติดตามการ
กรอกแบบประเมินพัฒนาการของนักเรียน 
    ๓.๒ ประชุม ชี้แจง รูปแบบการสรุปโครงการ/
กิจกรรม ที่ถูกต้องและกำชับให้ครูส่งให้ทันตามกำหนด 
    ๓.๓ ส่งครู/บุคลากร เข้ารบัการอบรม พัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนการสอนหรอืศึกษาต่อ 
    ๓.๔ ครูศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
    ๓.๕ นำเสนอโครงการของงบประมาณในการ
ก่อสร้างโรงอาหารจากหน่วยงานต้นสังกัด 
    ๓.๖ นิเทศ/ติดตามผลการดำเนินงาน 
    ๓.๗ โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    ๓.๘ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและจัดทำสาร
สัมพันธ์เพ่ือรายงานข่าวแก่ผู้ปกครอง 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ ประชุม ชี้แจง ให้ความรู้เกี่ยวกับการกรอก
ข้อมูลในแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการและ
ข้อมูลในระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    ๔.๒ แจ้งครูให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ในการอนุมัติ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
    ๔.๓ แจ้งครู/บุคลากร เกีย่วกับการอบรมและ
การศึกษาต่อ 
    ๔.๔ สานสมัพันธ์ระหวา่งครูกับผู้ปกครองและออก
เยีย่มบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑ ติดตามการกรอกข้อมูลในแบบบันทึกผลการ
ประเมินพัฒนาการและข้อมูลในระบบประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    ๕.๒ รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม หลังจาก
ดำเนินกิจกรรมเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
    ๕.๓ สรุปรายงานการเข้ารับการอบรม 
    ๕.๔ ติดตามผลการขออนมุัติการจัดสร้างโรงอาหาร 
    ๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง
และโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    ๕.๖ ผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    ๑.๒ ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำบัญชีการเงินให้
เป็นระบบ ถูกต้อง 
    ๑.๓ จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและการตรวจคัดกรองปัสสาวะของบุคลากร 
    ๑.๔ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา การสอนตามโครงการครู DARE และ
บริการให้คำปรึกษากับนักเรียนและมอบทนุการศึกษา 
    ๑.๕ ปรับปรุงอาคารเรียนและจัดบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
    ๑.๖ เพิ่มการประชาสัมพันธ์งานโรงเรยีนและเน้น
การมีส่วนร่วมขององค์กร ภาคี เครือข่ายในการจัด
การศึกษา 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ นักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
ที่กำหนดและขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
    ๒.๒ เจ้าหนา้ที่การเงินและพัสดุยังขาดความเข้าใจใน 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
    ๒.๓ บุคลากรขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการสอนภาษาอังกฤษบูรณา
การ 
    ๒.๔ นักเรยีนส่วนใหญ่มฐีานะยากจน ประสบปัญหา
ครอบครัวหย่าร้างและอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด 

สรุปผลการประเมิน 
    จากการวิเคราะห์ประเมนิองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน กิจกรรมพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการเงิน กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน กิจกรรมการ
ปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียนพิเศษ และกิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการควบคุมเพียงพอ 
ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม     
แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ยังมีความเสี่ยง 
ในเรื่องดังนี ้ 
    ๑. กิจกรรมกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ๒. กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินด้านการ
จัดทำบัญช ี
    ๓. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาครู บุคลากรและการ
คัดกรองหาสารเสพติดในครแูละบุคลากร 
    ๔. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
    ๕. กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสภาพแวดล้อม 
    ๖. กิจกรรมการมสีว่นร่วมในการจัดการศกึษาและ
การประชาสัมพันธ์ 
    ทั้งนี้ในการประเมินความเสี่ยงบุคลากรทกุคนมีส่วน
ร่วมในการระบุความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ
รวมทั้งการขจัดหรือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิผลใน
การทำงานร่วมกัน 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๒.๕ อาคารเรียนมจีำนวนห้องปฏบิัติการไม่เพียงพอ 
    ๒.๖ สถานศึกษายังขาดการยอมรับจากผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ นิเทศการสอน และรายงานผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ 
    ๓.๒ ประเมินผลการปฏบิัติงานธุรการอย่างสม่ำเสมอ 
    ๓.๓ ประเมินผลการปฏบิัติงานครูอย่างสม่ำเสมอ 
    ๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔.๑ ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนลงในเว็บไซด์
โรงเรียน 
   ๔.๒ รวบรวมข้อมูลภายนอกด้านกฎระเบียบ และข้อ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานโรงเรียน 
   ๔.๓ แจ้งระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
   ๔.๔ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
 
๕.การติดตามประเมนิผล 
   ๕.๑ มีการตดิตามรายงานผลการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
   ๕.๒ ตรวจสอบการทำเอกสารอย่างเป็นประจำ 
   ๕.๓ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับเพ่ือดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขส่วนทีผ่ิดพลาดต่อไป 
 

 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และแผนการศึกษา เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์
พัฒนาเดก็เล็ก 
    ๑.๒ เพื่อให้ครูการเงินมีความรู้ความเข้าใจการใช้
งบประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้อง 
    ๑.๓ เด็กเลก็ขาดความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม   
    ๑.๔ เด็กเลก็ขาดการดูแลและเอาใจใส่จากครอบครัว 
    ๑.๕ บุคลากรมีจำนวนจำกัด 
    ๑.๖ บุคลากรมีภาระงานที่รับผิดชอบมาก 
    ๑.๗ ตรวจสอบเครื่องเล่นสนามให้มีความปลอดภัย
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ ครูผู้ดแูลเด็กมีระบบการเรียนการสอนที่เป็น
ทางการแต่การนำไปใช้ในการเรียนการสอนยังไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์เต็มที่เท่าที่ควร  
    ๒.๒ สภาพความเป็นอยูแ่ละการดูแลเด็กเล็กที่ไม่
ทั่วถึง 
    ๒.๓ เด็กเล็กยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได ้
    ๒.๔ ความปลอดภัยและพร้อมใช้ของเครื่องเล่น
สนาม 
   ๒.๕ บริเวณศูนย์เด็กเล็กยังไม่มีรั้วที่ปลอดภัย 
    ๒.๖ พัฒนาการด้านการศึกษามีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลาแต่ยังไม่เพียงพอ 
 

ผลการประเมนิ 
    จากสภาพแวดล้อมทางระบบการควบคุมภายในมี
ส่วนช่วยสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  แต่
บุคลากรมีจำกดัและมีภาระงานที่รับผิดชอบมากขึ้น การ
ดูแลเด็กเล็กที่ไม่ทั่วถึงอาจทำให้เด็กเกิดอุบัติเหตุจากการ
เล่น ประกอบกับอาคารเรยีน เครื่องเล่นสนามและรอบ
รั้วภายในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่สนามไม่มีความ
ปลอดภัยต่อผู้เรียน ในการรักษาความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
๑ ด้านการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์มีการกำหนด 
วัน เวลา ส่งแผน/มีครูด้านวิชาการควบคุมดูแลให้
คำแนะนำ 
 
 
 
 
    การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมกับศนูย์เด็กเล็ก  ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ส่วน
ใหญ่จะเป็นเรือ่งราวเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง  แต่มีข้อควรปรับปรุงเพื่อใหก้าร
ประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมมากขึ้นนั้นคือ ควร
ให้บุคลากรทุกคนร่วมในการระบุความเสี่ยงและการ
จัดลำดับความสำคัญรวมทั้งการขจัดหรือลดความเสี่ยง
ไม่มีการเปรียบเทียบต้นทุนของการดำเนินงานกับผลงาน
ที่เกิดขึ้นในการประเมินความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
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๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ควบคุมการทำงานของงานด้านต่างๆ ให้เป็นไป
ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 
    ๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 
ต่างๆ ทุกครั้งเสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
    ๓.๓ ให้คณะกรรมการมีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 
    ๓.๔ จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปศึกษาอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการทำงาน 
   ๓.๕ จัดหาคูม่ือแนวทางในการปฏิบัติงานดานต่างๆ 
มาไว้เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๖ จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม 
   ๓.๗ ครผูู้ดูแลเด็กอบรมสั่งสอนการปฏิบัติตนให้กับ
เด็กเล็ก 
   ๓.๘ ประชุมช้ีแจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กที่มี
ต่อเด็กเล็ก 
   ๓.๙ รณรงคก์ารทำวิจัยในชั้นเรียน 
   ๓.๑๐ กำหนดขอบขายของงานและการแบ่งแยก
หน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็กให้ชัดเจน 
   ๓.๑๑ ดำเนนิการ กำกับ ติดตาม ดูแล แก้ไขปรับปรุง
ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
   ๓.๑๒ จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ศึกษาเอง 
   ๓.๑๓ ชี้แจงทำความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้คณะผู้ปกครองฟัง 

 
    มีกิจกรรมควบคุมที่สำคญัเหมาะสม และมีการ
กำหนดระยะเวลาในการสรปุผลการดำเนินงาน และ
กำหนดขอบข่ายงานอย่างเป็นระบบ แต่ควรมีส่วนที่
จะต้องปรับปรุง คือ การจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ไปศึกษาอบรมยังมกีารอบรมในกฎระเบียบใหม่ๆ  เพื่อ
นำมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามความเปลี่ยนแปลงของ
งานในด้านต่าง 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ กำหนดระบบสารสนเทศที่เป็นระบบมากขึ้น
กว่าเดิม และการรายงานผลการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่งานต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการ
ตัดสินใจเป็นระเบียบมากขึ้นกว่าเดิม 
    ๔.๒ รวบรวมข้อมูลภายนอกของงานด้านต่างๆ ด้าน
ระเบียบ กฎ และการเปลี่ยนแปลงเกีย่วกับงานด้าน
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
พัฒนาการงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๔.๓ มีการตรวจสอบรายงาน มีการจัดทำ
เอกสารรายงานต่างๆ โดยจัดทำให้รูปแบบเอกสารและ
รายงานอย่างสม่ำเสมอและตอ่เนื่อง 
    ๔.๔ จัดทำสานสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ 
    ๔.๕ ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการพ่อแม่คนที่สอง 
    ๔.๖ มีการประชาสมพันธ์ให้เด็กเล็กปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎ กติกา 
    ๔.๗ ชีแ้จงกฎกติกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ผู้ปกครองฟังและทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎ
กติกาที่ตั้งไว้ 
๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑ มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เป็น
ลายลักษณ์อักษรและรายงานผลการดำเนินงานอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
    ๕.๒ มีการติดตามปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากงานด้านต่างๆ เพื่อ
ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 
 
 
 

     
    มกีารเยี่ยมบ้านตามโครงการพ่อแม่คนที่ ๒ อย่าง
สม่ำเสมอการประชาสัมพันธ์ให้เด็กเล็กและผู้ปกครอง
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกา ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมิน 
    สภาพแวดล้อมกาควบคุม  มีคำสั่งมอบหมายงานให้
บุคลากรได้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ แตยั่งขาดแคลน
บุคลากรให้บางส่วนในการปฏิบัติงานจริง  ในด้านการ
ประเมินความเสี่ยงควรให้บุคลากรทุกคน  ได้มีส่วนร่วม
ในการระบุความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ
รวมทั้งการขจัดหรือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิผลใน
การทำงานให้มากขึ้น  ในด้านกิจกรรมควบคุมได้
บางส่วน  ด้านสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมได้
บางส่วน  การติดตามผลมีความเหมาะสม 
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ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดทำหลักสูตรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและแผนการศกึษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
    ๑.๒ มีคำสัง่แต่งตั้งครู ผู้ดูแลเด็ก และบคุลากรใน
การจัดการเรียนการสอนและปฏบัิติงานประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
    ๑.๓ กำหนดขอบข่ายของงาน และการแบ่งงานใน
หน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็กและบคุลากรให้เหมาะสมและ
ชัดเจน   

๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ คร/ูบคุลากรขาดทักษะและประสบการณ์
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน
และพัสด ุ
    ๒.๒ ประตอูาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯ ไม่มีมุ้งลวด
อาจทำให้ยุง แมลง เป็นพาหะนำเช้ือโรคต่างๆ มาสู่เด็ก
ได ้
    ๒.๓ ไม่มีโตะ๊รับประทานอาหารสำหรับเด็กเล็กที่ถูก
สุขลักษณะ 
    ๒.๔ บริเวณภายนอกอาคารเรียนยังไม่เอื้อต่อการจัด
บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน และยังขาดพ้ืนที่
สีเขียว 
    ๒.๕ มีโรงสขี้าวอยู่ใกล้กับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นมลภาวะทางอากาศ 
    ๒.๖ การดำเนินโครงการพ่อแม่คนทีส่อง ยังไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่าที่ควร 
   ๒.๗ เด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเดก็และบุคลากรบางราย ยัง
ไม่เข้าใจในโทษของยาเสพติดบางชนิด 

ผลการประเมนิ 
    จากสภาพแวดล้อมทางระบบการควบคุมภายในมี
ส่วนช่วยสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  แต่
เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเริ่มตน้จัดการเรียนการสอน 
ระบบการจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานเท่าที่ควร บุคลากรมีจำกัดและมภีาระงานที่
รับผิดชอบมากขึ้น และครูผู้ดแูลเด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษาขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและบริบทของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และบคุลากรขาดความเข้าใจใน
ระเบียบการปฏบิัติงานด้านต่างๆ ด้านอาคารสถานที่ยัง
ไม่มีความปลอดภัยต่อเด็กเล็ก 
 

    การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมกับศนูย์เด็กเล็ก ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่จะเป็นเรือ่งเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
 
 
     



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ควบคุมการทำงานของงานด้านต่างๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ และให้เป็นไปตามบริบทของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๓.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปิดประตูทั้งสองด้านเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ยุง แมลง และสตัว์ที่เป็นพาหะเข้ามา
ภายในอาคารและปิดหนา้ต่างเพื่อปอ้งกันฝุ่นละออง 
    ๓.๓ จัดหาโต๊ะอาหารสำรองให้กับเด็กเล็กใช้ในการ
รับประทานอาหาร 
    ๓.๔ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบถึงปัญหาในการ
จัดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน จัดทำวิจัยใน
ชั้นเรียนและประเมินพัฒนาการของเด็กเล็ก 
   ๓.๕ จัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ เดก็เล็กและผูป้กครอง 
ชุมชน ทราบถึงการดำเนินโครงการพ่อแม่คนที่สอง 
   ๓.๖ จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมตามโครงการเด็กดี เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชน
ทราบถึงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
    ๔.๒ จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวบรั้ว
โรงเรียนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทราบ 
    ๔.๓ ประชมุครู/บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแจ้ง
ข่าวสารให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
 
 
 
 

 
    มีกิจกรรมควบคุมที่สำคญัเหมาะสม แต่ควรมีส่วนที่
จะต้องปรับปรุง คือ มีการกำหนดแต่ไม่ได้มีการจัดทำ
ทะเบียนควบคุมการทำงานเฉพาะด้าน การระบุความ
เสี่ยงยังไม่ครอบคลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มีการเยี่ยมบ้านตามโครงการพ่อแม่คนที่ ๒ อย่าง
สม่ำเสมอการประชาสัมพันธ์ให้เด็กเล็กและผู้ปกครอง
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกา ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑ ประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครองและชุมชน 
ต่อผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๕.๒ คณะกรรมติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 
    ๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ทุกครั้งเสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
    ๕.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ และ
แก้ไขปัญหาขอ้บกพร่องที่ตรวจพบจากการทำงานอย่าง
สม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน 
    สภาพแวดล้อมกาควบคุม  มีคำสั่งมอบหมายงานให้
บุคลากรได้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ แต่บุคลากรบางราย
ยังขาดทักษะประสบการณ ์ ในด้านการประเมินความ
เสี่ยงควรมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงและการ
จัดลำดับความสำคัญรวมทั้งการขจัดหรือลดความเสี่ยง
และเพิ่มประสทิธิผลในการทำงานให้มากข้ึน  ในด้าน
กิจกรรมควบคมุ สารสนเทศและการสื่อสารและการ
ติดตามผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รานงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

กองวิชาการและแผนงาน 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ การตรวจคัดกรองหาสารเสพติด 
    ๑.๒ การประชาคมปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อ
นำมาวางแผนพัฒนาและจัดทำงบประมาณยังไม่ครอบคลมุและ
ทั่วถึง 
    ๑.๓ การจดัทำแผนพัฒนาเทศบาล 
    ๑.๔ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
ของเทศบาล 
    ๑.๕ การใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายไม่ตรงกัน 
 

๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ บุคลากรขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติตัว 
    ๒.๒ งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด จึงไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่มีอยู่มากได้อย่างทั่วถึง   
    ๒.๓ ข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการไม่ชัดเจนอาจทำให้
การประมาณการรายจ่าย/แผนงาน/โครงการ ในเทศบญัญตัิไม่
ตรงกับแผนพัฒนาเทศบาล 
    ๒.๔ ผู้นำชุมชนที่เป็นผู้ให้ขอ้มูลกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนไม่แท้จริง 
    ๒.๕ การใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายไม่ตรงกันเนือ่งจากขาดความรู้ความเข้าใจในแตล่ะเรื่อง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดพนักงาน 
ลูกจ้างประจำ และพนกังานจ้าง 
    ๓.๒ กำชับไม่ให้บุคลากรยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท 

ผลการประเมนิ 
    กองวิชาการและแผนงานได้นำกิจกรรมมา
วิเคราะห์ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมการ
ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร 
กิจกรรมการพมิพ์และการเสนอหนังสือ 
กิจกรรมการประชาคมปัญหาความต้องการของ
ประชาชน กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล 
และกิจกรรมการใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์
ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ตรงกัน ยัง
ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป เพื่อนำ
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้มาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อประชาชน 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๓.๓ จัดอบรมคณะกรรมการชุมชนและผูน้ำชุมชน 
    ๓.๔ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาแผน 
    ๓.๕ พัฒนาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแขง็ที่พึ่งตนเอง
ได ้
    ๓.๖ จัดอบรมส่วนการงานเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย
ในการปฏิบัตงิาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ จัดทำหนังสือแจ้งบุคลากรถึงบทลงโทษของผู้
เสพสารเสพติด 
    ๔.๒ มีการให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและมาตรการ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.๓ ทำหนงัสือแจ้งคณะกรรมการชุมชนและผู้นำ
ชุมชนร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหา 
    ๔.๔ ส่งหนงัสือขอความร่วมมือกับกองสวัสดิการ
สังคมในการประสานกับผู้นำชุมชนแต่ละชุมชน 
    ๔.๕ ทำหนงัสือแจ้งสำนักการช่างตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดให้ตรงตามพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ 
    ๔.๗ ทำบันทึกเกี่ยวกับกฎหมายหรือการใช้ดุลพินิจ
ด้านกฎหมายและแจ้งเรื่องให้ส่วนการงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการกอง
วิชาการและแผนงานทราบอย่างต่อเนื่อง 
    ๕.๒ จัดทำแบบสอบถามการรับปัญหาของแต่ละ
ชุมชน 
    ๕.๓ ประสานส่วนการงานโดยสอบถามถึงปัญหาการ
ใช้ดุลพินิจด้านกฎหมาย 
     

 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

กองสวัสดิการสังคม 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงกับ
ตำแหน่งและหน้าที่ให้ตรงกับบุคคลในกองสวสัดิการสังคม 
    ๑.๒ การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่าย/งาน ในให้
ตรงกับตำแหน่งและสายงานที่รับผิดชอบ ในกองสวัสดิการ
สงัคม และชว่ยเหลืองานซึ่งกันและกันให้ประสบ
ความสำเร็จที่ได้รับมอบหมาย 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
ปฏบิัติงาน 
    ๒.๒ ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน และไม่กล้าแจ้งเบาะแสสำหรับ
ผู้ค้า ผู้เสพ เพราะเป็นผู้มีอิทธิพลและชุมชนขาดความ
สามัคค ี
    ๒.๓ ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในพิษภัย ผลร้านที่จะ
เกิดขึ้นจากยาเสพติด 
    ๒.๔ ผลการตรวจปัสสาวะยังไม่แน่นอน บุคลากรไมใ่ห้
ความร่วมมือเท่าที่ควร 
    ๒.๕ ผู้ประกอบการหอพักยังไม่เข้าถึงการบริการและ
ประสานงานท้องถิ่นและผู้ประกอบการยังยึดติดข้อ
กฎหมายเดิม 
    ๒.๖ สมาชกิไม่ส่งเงินตามระยะเวลาที่กำหนด 
คณะทำงานไม่เข้าใจระบบการทำงาน ตัวแทนเก็บเงินบาง
รายไม่ไปเก็บเงินและนำส่งเงินล่าช้ากว่ากำหนด 
    ๒.๗ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพและการขึ้นทะเบยีนเบ้ียยัง
ชีพ มีการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิต เกิดความ
ซ้ำซ้อนในการรับเบี้ยยังชีพ 

 
 
- มีคำสั่งเทศบาลมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เหมาะสมและชัดเจน 
- มีการอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนของ
การปฏิบัติ ให้มีทักษะพร้อมทั้งจะให้มีการรู้จัก
บทบาทหน้าที ่
 
 
 
 
- จากการปฏิบัติงานบุคลากรขาดประสบการณ์และ
ความพร้อมเนื่องจากสาเหตุปฏิบัติหน้าที่ใหม่และเป็น
เรื่องใหม่ ๆ ทีย่ังไม่เคยปฏิบัติทำให้เกิดความไม่มั่นใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมควบคุม 
    ๓.๑ ควบคุมในเรือ่งบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น ที่
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการต่างๆ ให้ถูกต้องแมน่ยำ 
    ๓.๒ ชุมชนให้ความรว่มมอืการป้องกันยาเสพติด 
โดยการเฝ้าระวังของคณะกรรมการชุมชน และแจ้ง
เบาะแสการค้ายาเสพติด 
    ๓.๓ ชุมชนติดต้ังตู้แดงเพ่ือรับข้อมูลด้านยาเสพติด 
    ๓.๔ จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 
    ๓.๕ มีการ Re-X-Ray เพือ่ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ
ติดในชุมชน ทุก ๖ เดือน 
    ๓.๖ นำผู้ที่ผ่านเวทีประชาคมในการลงพื้นที่ Re-X-
Ray เข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษา ตามกระบวนการ
บำบัด ฟื้นฟูของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้เสพ
พร้อมทั้งส่งฝึกอบรมอาชีพ 
    ๓.๗ ตรวจหอพักให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.
๒๕๕๘ 
    ๓.๘ สุ่มตรวจปสัสาวะคัดกรองหาสารเสพติดเป็น
ประจำ 
    ๓.๙ ตัวแทนหรือเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ แจ้งให้
สมาชิกทราบถงึเง่ือนไข และรายละเอียดของสวัสดิการ
ที่จะได้รับจากกองทุน 
    ๓.๑๐ เจ้าหน้าที่ศึกษาถึงระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆ อย่างละเอียดและประชาสัมพันธ์ให้ผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาขึ้นทะเบียนตามวัน
เวลาที่กำหนด 
 
 

 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอก
องค์กรให้เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำมาปฏิบัติหน้าที่
ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
- การปฏิบัติงานแต่ละครั้งมีการจดบันทึก เพื่อจะทำ
รายงานเสนอต่อผู้บังคับบญัชาเป็นประจำ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ แจ้งเวียนหนังสือ/จดัประชุมชีแ้จง/กำหนด
วิธีการสำรวจข้อมูลโดยเอกสาร แผ่นดิสกแ์ละอีเมล์ 
    ๔.๒ การจดัทำรายงานประจำวัน/ประจำเดือน/
ประจำปี เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
    ๔.๓ การแจ้งเวียน ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย เพราะ
หนังสือ สั่งการต่างๆ ให้ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ทราบ 
    ๔.๔ ประชมุให้ความรู้กับผู้ประกอบการหอพัก 
 
 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑ ประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงาน และ
พนักงานจ้างทั่วไปทุก ๆ ๖ เดือน 
    ๕.๒ ประเมินผลกิจกรรม โครงการของฝ่ายต่าง ๆ 
ในกองสวัสดิการสังคม 
    ๕.๓ สรุปการจัดทำรายงานผล สรุปผลของโครงการ
โดยชี้แจงผลการดำเนินงานตามโครงการพร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริงต่อผู้บริหาร 
    ๕.๔ ติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เดือนละ ๑ ครั้ง 
เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพ/การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ/และการปรับเปลี่ยนพฤติการณ์ไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีก  
    ๕.๔ สรุปรายงานผู้ประกอบกิจการหอพักให้นาย
ทะเบียนและผูว้่าราชการจังหวัดทราบทุกครั้งที่มีการต่อ
ใบอนุญาต 

 
- การแจ้งเวียนหนังสือ เพ่ือทำความเข้าใจร่วมกันทำให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยมีความ
รอบคอบได้ชัดเจน 
- เป็นการประชาสัมพันธ์ แจ้งกับ สำนัก/กอง/ฝ่าย ให้
ทราบถึงระเบียบคำสั่ง กฎหมายและหนังสอื สั่งการ 
เร่งด่วนต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือสั่งใหท้ำใน
กำหนดเวลาที่ต้องเร่งดำเนินการและวิธีปฏิบัติเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 
 
 
- เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประเมินผลพนักงานจ้างเพื่อต่ออายุ
สัญญาจ้าง 
- เป็นการประเมินผลตามโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากโครงการและข้อดี
ข้อเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
- ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เสนอ
ชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชา กับข้อดีข้อเสีย และความพึงพอ 
ใจของประชาชนโดยสรุปทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ.๒ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     
 

ผลการประเมนิรวม 
    โครงสร้างการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้กำหนดได้ ๕ องคป์ระกอบใน
การประเมนิความเสี่ยงได้แยกประเมินเป็น ๔ ฝ่าย คือ 
    ๑. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีความเสี่ยงที่จะต้องบริหาร
ความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
คือ กองทุนสวัสดิการชุมชน เรื่องการรับ-ส่งเงิน ของ
กองทุน   
   ๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มีความเสี่ยงทีต่้องบริหาร
ความเสีย่งหรือกำหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
คือ การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตามโครงการ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
    ๓. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีความเสี่ยงที่จะต้องบริหาร
ความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
คือ การดำเนินงานเกีย่วกับงานธุรการในกองสวัสดิการ
สังคม ในการจดัซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุและโครงการต่าง ๆ 
การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ 
    ๔. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงหรือ
กำหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คือการ
ตรวจสอบเรื่องสารเสพติดของเจา้หน้าที่ในสำนักงาน 
โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนและการถ่ายโอนภารกิจหอพัก 
    ผลการประเมิน พบว่า ทั้ง ๔ ฝ่าย ได้ดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุม โดยมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ความเพียงพอ พบความเสีย่งในระดับที่ยอมรับได้และ
ยังคงสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง ด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
 



สรุปผลการประเมิน 
          เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มีโครงสรา้งการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้
การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น   
 
 
 

  ชื่อผู้รายงาน.............................…………………… 
(นายจารุวัฒน์    บญุเพิ่ม) 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 
๑๖  ตลุาคม  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แบบ  ปอ.๓ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

สำนักปลัดเทศบาล 
กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ

ติดของบุคลากร 
วัตถุประสงค์   

  ๑. เพื่อป้องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ 
  ๒. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
 

กิจกรรม  การควบคุมการใช้รถยนต์
ส่วนกลางของสำนักปลัดเทศบาล 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางของสำนัก
ปลัดเทศบาล อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ   

  

 
- บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร 
- การตรวจคัดกรองปัสสาวะ
หาสารเสพติดยังไม่แน่นอน 
 
 
  
 
 
- รถยนต์สว่นกลางมีการใช้
งานอยู่เป็นประจำ ทำให้
รถยนต์บางส่วนมีสภาพ
ชำรุด 
 

 
๒๙ ก.ย. ๖๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 

๒๙ ก.ย. ๖๐ 

 
- มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติด
ก่อนเข้าเป็นพนักงานเทศบาลและการ
ต่อสัญญาจ้างทุกครั้งจะมีการตรวจสาร
เสพติด 
 
 
 
 
- ดูแลและรักษารถยนต์ส่วนกลางทุก
คันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 
นายนิกร  แตม้แก้ว 
นายลิขิต  ไชยภ ู

จ่าเอกภราดร  เนตรวงษ ์
นายกฤษณะ  จีนซื่อ 

นางสาวจันทร์ตรี  
กอสัตย ์

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 
นายนิกร  แตม้แก้ว 
นายลิขิต  ไชยภ ู

จ่าเอกภราดร  เนตรวงษ ์
นายกฤษณะ  จีนซื่อ 

นางสาวจันทร์ตรี  
กอสัตย ์

 

 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาลทราบ  
 
 
 
 
 
 
 



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
กิจกรรม  การดูแลอาคารสำนักงานให้มี

ความคงทนถาวร 
วัตถปุระสงค ์

  เพือ่ให้อาคารสำนักงานมีความคงทน
ถาวรและมีความปลอดภัยกับพนักงาน

และผู้มาติดต่อราชการ 
 

 
- อาคารสำนักงานเก่าและ
ชำรุด เนื่องจากก่อสร้างมา
นาน 
 
 
 

 
๒๙ ก.ย. ๖๐ 

 
- ซ่อมแซมอาคารอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 
นางสาวจันทร์ตรี  

กอสัตย ์
 

 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาลทราบ  
อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม  การดูแลอาคารสำนักงานให้มี
ความคงทนถาวร 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้อาคารสำนักงานมีความคงทน
ถาวรและมีความปลอดภัยกับพนักงาน
และผู้มาติดตอ่ราชการ 
 
 
 

- บ้านพักเทศบาลและ
แฟลตเทศบาลมสีภาพเก่า
และชำรุดเนื่องจากก่อสร้าง
มานาน 

๒๙ ก.ย. ๖๐ - ซ่อมแซมบ้านพักเทศบาลและแฟลต
เทศบาล ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 

นางสาวจันทร์ตรี  
กอสัตย ์

 

 

 
 
 

แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 



สำนักงานเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายอำนวยการ 
งานการเจา้หนา้ที ่

     

กิจกรรม  การควบคุมค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลโดยการควบคุม

แผนอัตรากำลัง ๓ ป ี
วัตถุประสงค ์

  เพื่อเป็นการกำหนดกรอบอัตรากำลัง
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และ

ประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นตาม
กฎหมาย พ.ร.บ.๒๕๔๒ มาตร ๓๕ ที่
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละแห่งไมใ่ห้สูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของ

เงินงบประมาณประจำป ี
 
 

- สำนัก/กอง ต่างๆ มีความ
ต้องการที่จะกำหนด
ตำแหน่งใหม่ขึ้นมาให้มาก
ที่สุด โดยไม่คำนึงถึงปริมาณ
งาน คือ การกำหนด
ตำแหน่งคนจนล้นงาน โดย
ขาดหลักการจัดคนให้
เหมาะสมกับงาน 

๒๙ ก.ย.๖๐ - ผู้บริหารมีการเรียกประชุมทุกครั้งที่
จะมกีารกำหนดตำแหน่งใหม่เพื่อ
กลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งต่างๆ 
ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
โดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายจะต้องไม่
เกินร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 
นายนิกร  แตม้แก้ว 

 
 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาลทราบ 

 
 

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

กิจกรรม  การเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่า
หอประชุมและค่าบริการอื่น ให้เป็นไป
ตามระเบียบการเก็บค่าเช่าหอประชุม 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การเกบ็ค่าธรรมเนียม เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทาง

ราชการ 
 

กิจกรรม  การออกใบเสร็จรบัเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การเกบ็ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

ของทางราชการ 
 
 
 

- ผู้ขอใช้หอประชุมมาชำระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
อื่น หลังเวลาที่สำนักการ
คลังกำหนดรับเงินแล้ว 

 
 
 
 
 

- ผู้สมคัรสอบชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบหลังเวลาที่สำนักการ
คลังกำหนดรับเงิน 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 

   - นำส่งเงินให้สำนักการคลงั ในวัน
ถัดไปโดยด่วนและบันทึกลงระบบ
บันทึกบัญชี e-LAAS 
 
 

 
 
   - นำส่งเงินให้สำนักการคลงั ในวัน
ถัดไปโดยด่วนและบันทึกลงระบบ
บันทึกบัญชี e-LAAS 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 
นายนิกร  แตม้แก้ว 

 
 
 

 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 
นายนิกร  แตม้แก้ว 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาลทราบ 

 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์



รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

กิจกรรม  การออกใบเสร็จค่าบริการ
ทางการแพทย์ 
วัตถปุระสงค ์

  เพือ่ให้การออกใบเสร็จรับเงิน เป็นไป
ด้วยความถูกต้องโปร่งใสของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สปสช. แจ้งโอนเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์ใน
ระบบรายงานการโอนเงิน
(NHSO Budget) และเมื่อ
ตรวจสอบกับสำนักการคลัง
ยังไม่มีการโอนเงินเข้าแต่จะ
โอนเข้าหลังเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 

 

   - นำส่งเงินให้สำนักการคลงั ในวัน
ถัดไปโดยด่วนและบันทึกลงระบบ
บันทึกบัญชี e-LAAS และนำส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้ สปสช. ต่อไป 
 
 

 
 
    

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 
นายนิกร  แตม้แก้ว 

 
 
 

 
 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาลทราบ 

 
 

แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์



รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายปกครอง 
งานบัตรประจำตัวประชาชน 

     

กิจกรรม  การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และคา่รับรอง
เอกสารทะเบียนราษฎรเป็นไปตาม 

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.๒๕๓๔ 
และระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วา่ด้วย
การจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ 

วัตถุประสงค ์
  เพือ่ให้การพจิารณาเรียกเก็บเงิน

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และคา่รับรอง
เอกสารทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความ

ถูกต้องเป็นธรรมและโปร่งใสสุจริต มี
ความเข้าใจอันดีของประชาชนและ

พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

- การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมราษฎรมีความ
หลากหลายและแตกตา่ง
อาจทำให้เกิดความ
ผิดพลาดในการเรียกเก็บ
เงินไม่ถูกต้องตามจำนวน
เงินและประเภทที่กฎหมาย
กำหนดไว้ 

๒๙ ก.ย.๖๐   - หัวหน้าฝ่ายปกครองทำการเรียก
ประชุมชี้แจงสายงานและทำความ
เข้าใจการเรียกเก็บเงินต่างๆ เดือนละ 
๒ ครั้ง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายลิขติ  ไชยภ ู

นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 
 
 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาลทราบ 

 
 

แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงท่ียังมอียู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายรักษาความสงบ      
กิจกรรม  การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ 
แผงลอย ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
วัตถุประสงค ์
  เพือ่ให้การจดัระเบียบตลาด หาบเร่ 
แผงลอย ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
๒๕๓๕ 

- การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจในการ
ควบคุมและจัดระเบียบ
ตลาด หาบเร่ แผงลอย ดูแล
รักษาความเป็นระเบียบ 
อาจไม่ครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบหรือมีผู้ฝ่าฝืนตั้ง
วาง หาบเร่ แผงลอย บน
ทางเท้าหรือที่สาธารณะ 
เจ้าหน้าที่เทศกิจเสี่ยงต่อ
ความผิดฐานละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.
รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

๒๙ ก.ย. ๖๐ - หัวหนา้ฝ่ายรกัษาความสงบ มีการ
ชี้แจงการปฏิบัติงาน/มอบหมายงาน
หน้าแถวเช้า-บ่าย ทุกวันในเวลา
ราชการ และประชุมสรุปปัญหาที่
เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อกำหนด
แนวทางแก้ไข เดือน ๒ ครั้ง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ ์
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 

 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
หัวหนา้สำนัก
ปลัดเทศบาลทราบ 

 

 
แบบ  ปอ.๓ (ตอ่) 



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

      
กิจกรรม  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV มาใช้งาน 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV ที่ใช้งานใน
ปัจจุบันมีการเปิดใช้งาน
ระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่ง
อาจทำให้อุปกรณ์เกิดการ
ชำรุดเสียหายได้ 

๒๙ ก.ย. ๖๐ - ตัง้งบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ดำเนินการซ่อมแซมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
จ่าเอกภราดร  เนตวงษ ์
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 

 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
หัวหน้าสำนกั
ปลัดเทศบาลทราบ 

     



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
กิจกรรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วัตถุประสงค ์
  - เตรียมเฝ้าระวังความพร้อมและเฝ้าระวัง
การเกิดเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง  ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบและเขตพืน้ที่ข้างเคียงตามที่ได้
ร้องขอสนับสนุน 

- สาธารณภัยสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยฉับพลันและยัง
ไม่สามารถคาดเดาเวลาการ
เกิดได้อย่างแน่นอน 
- สาธารณภัยสามารถ
เกิดขึ้นได้จากความประมาท
และความรู้เท่าไม่ถึงการณ ์
- เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยยังขาด
ความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยบางอย่าง เช่น 
ระงับเหตจุากวัตถุอันตราย
และสารเคมีต่างๆ รั่วไหล 

๒๙ ก.ย. ๖๐ - ติดตามการดำเนินงานตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีละ ๒ 
ครั้ง 
- ประเมินจากสถิติการเกิดเหตุสา
ธารณภัยเทียบกับปีที่ผ่านมา 
- ทดสอบความรู้ความสามารถของ
เจา้หน้าที่ป้องกันฯ ปีละ ๒ ครั้ง  
หรือทุก ๖ เดือน 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายกฤษณะ  จีนซื่อ 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 

 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาลทราบ 

 
 

    



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

สำนักการคลัง 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
กิจกรรม  การป้องกนัการติดยาเสพติดของ
พนักงาน/พนักงานจ้าง สำนักการคลัง 
วัตถุประสงค์  
  เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้างของสำนักการคลัง ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ไม่ว่าจะเสพหรือค้า และร่วมกัน
ต้านภัยยาเสพติด 
 

 
 
- พนักงาน/พนกังานจ้างบาง
รายยังไม่เข้าใจในผลร้ายที่
จะเกิดขึ้น และเมื่อเสพแล้ว
อาจต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อย
ได ้

 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
- จัดใหม้ีกิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์
และให้ความเข้าใจในผลร้ายทีจ่ะ
เกิดขึ้นจากยาเสพติด 

 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางมยุรา  ภูจริต 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

     
 



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายการเงินและบัญช ี
กิจกรรม  การเบิก-จ่าย 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  
 
กิจกรรม  การเก็บรักษา – ควบคุม
ใบเสร็จ 
วัตถุประสงค์   

  เพื่อให้การเบกิจ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 

 
- ผู้ทรงเช็คมารับเช็คแล้วไม่
นำไปขึ้นเงินจนเช็ค
หมดอายุ ทำให้เป็นภาระ
ทางบัญช ี
 
 
 
 
- ผู้มีหนา้ที่ออกใบเสร็จและ
นำส่งเงินไม่มีคำสั่ง
มอบหมายที่ชัดเจน 

 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 

 

 
  - กำชับให้ผู้ทรงเช็คมารับเช็คไปขึ้น
เงินโดยเร็วก่อนที่เช็คจะหมดอาย ุ
 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่ไดร้ับ
มอบหมายเซ็นรับใบเสร็จ และส่งคืน
ตามวัน เวลา ที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน 
 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางมยุรี  ไชยบัง 

 
 
 
 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางมยุร ี ไชยบัง 

 
 

 
 
 
 

 

 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายสถิติการคลัง 
กิจกรรม  การรวบรวมข้อมูลด้านรายรับ
และรายจ่าย 
วัตถปุระสงค์   

  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว ใน
การจดัทำงบการเงิน  

  เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในการบริหารงานของเทศบาล 

 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
กิจกรรม  การจัดซื้อ จัดจ้าง 
วัตถุประสงค ์
  เพือ่ให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบฯ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 

 
- บุคลากรมีไมเ่พียงพอ ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีและ
ผู้ตรวจสอบรายงานทางการ
เงินก่อนที่จะเสนอผู้บริหาร
เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุยังปรับการใช้งาน
บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-GP ให้
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ และ 
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้างและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 

 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 

 
- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ 
- จัดฝึกอบรมหรือส่งพนักงานเข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มี
ความเช่ียวชาญมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

- กำหนดมาตรการในการสำรวจความ
ต้องการพสัดุของทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย
และกำหนดระยะเวลาในการจัดหาพัสดุ
ให้เป็นไปตามแผนฯ 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกีย่วข้องกับ
การใช้งานด้านพัสดุ และฝกึปฏิบัติการ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP อย่าง
สม่ำเสมอ 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นายพงษ์ฤทธิ ์ ธารสวิง 
 
 
 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางนิชญา  สิมมะลี  

 

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายพัฒนารายได ้
กิจกรรม  การเร่งรัดจัดเก็บภาษี 
วัตถุประสงค ์
  เพือ่ให้การพฒันาการจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
สามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามบัญชีรายละเอียดผู้มาชำระภาษี 
(ก.ค.๑) ที่จัดเก็บเพ่ิมขึ้นตามเป้าหมาย 

 
- ประชาชนมาชำระภาษี
ล่าช้าต้องแจ้งเตือน 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 

   
- ทำหนังสือแจ้งและทวงถามตาม
ระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าทีเสียภาษ ี
- ออกบริการเชิงรกุจัดเก็บภาษีและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้มหีน้าที่
เสียภาษีมาชำระภาษีภายในกำหนด 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางรัศมี  แสนอุบล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

   

 
 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณชิย ์
กิจกรรม  การจัดทำสัญญา 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การจดัทำสัญญาเปน็ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ประชาชนมาทำสัญญา
ล่าชา้ และค้างชำระค่าเช่า
หรือชำระล่าช้าไม่เป็นตาม
สัญญา 
 
 
 
 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
- ทำความเข้าใจกับผู้มาทำสญัญากับ
เทศบาล 
- แจ้งเตือนให้มาชำระภายในกำหนด 
- ออกบริการเชิงรุก รับชำระภาษีรับคำ
ร้อง ต่อสัญญา ทำสัญญาเสร็จออก
บริการประชาชน 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางสุดารัตน์  ศรีโยธา 
 

 
 

 
 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      
กิจกรรม  การจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ตาม

โปรแกรม LTAX GIS 
วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้มีข้อมูลทางภาษีที่อยู่ในอำนาจ
ของ อปท.ที่จัดเก็บเอง มีความ

ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ธรรมกับประชาชนทุกคนที่อยู่ในข่าย
จะต้องชำระภาษีฯ และเพิ่มรายได้ให้ 
อปท.ให้มีความมั่นคงทางด้านสถานะ

การเงิน การคลัง สามารถบรหิารจัดการ 
ในการให้บริการชุมชนและประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 

- ข้อมลูทรัพยส์ินทางแผนที่
ภาษีฯ มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์อยู่ตลอด จึงต้อง
ปรับปรุงข้อมูลอยู่เป็น
ประจำเสมอ 
 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ - กำหนดให้มีการจดัทำแผนการ
ปฏิบัตงิาน ให้เป็นไปตามกรอบเวลา 
ของโครงการในแต่ละกิจกรรม 
- สง่บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชาการ เป้าประสงค์ที่ ๔ 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดหา
รายได้  

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางรัศมี  แสนอุบล 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

  

 
 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

สำนักการช่าง      
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติดในบุคลากร 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง ของสำนักการช่างยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าจะเสพหรอืค้า 
และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด 

 

 
- พนกังาน/พนักงานจ้าง ยัง
ไม่ให้ความร่วมมือและยังไม่
เข้าใจในผลร้ายที่จะเกิดขึ้น 
และเมื่อเสพแล้วต่อยอด
เป็นผู้ค้ารายย่อยได้ 
 
 
 
 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- จัดใหม้ีกิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์และ
ให้ความเข้าใจในผลร้ายที่จะเกิดขึ้นจาก
ยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางเพ็ญประภา ภูนิลามัย 
นายภาณุเดช  
เจริญพันธุวงศ ์

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง 
งานวิศวกรรม/สถาปตัยกรรม 

กิจกรรม  การควบคุมงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้าง
เป็นไปตามรูปแบบรายการสัญญาจา้ง 
และตามมาตรฐานหลักวิชาช่าง มุ่ง

รักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่าง
สูงสุด 

 

 
 
- บุคลากรบางรายขาด
ทักษะในการแก้ไขปัญหา
และขาดการประสานงาน
กับหัวหน้างาน ในบางครั้ง
ทำให้การควบคุมงานเกิด
การผิดพลาด 
- บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่
เพิ่มมากข้ึน 

 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 

 

 
 
- ประชุม/ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้
ขาดประสบการณ์ในการแก้ปญัหาและ
เพิ่มเติมความรู้ โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการฝึกอบรม 
- ขออัตรากำลังบุคลากรมาเพ่ิม 
 
 

 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ 

นายภาณเุดช  
เจริญพันธุวงศ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 

    

 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

กิจกรรม  การออกแบบ เขียนแบบ/
ประมาณราคาโครงการตามเทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ 

กฎหมายและหนังสือสั่งการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่
เพิ่มมากขึ้น 
- ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
สภาวะเศรษฐกิจทำให้
ประมาณราคาเพ่ือเข้า
แผนงานไม่ตรงตาม
เป้าหมาย 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 

 

- ขออัตรากำลังบคุลากรมาเพิ่ม 
- การส่งบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรม 
เรือ่ง วิธีการประมาณราคา เพ่ือให้ได้
ความรู้นำมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ในปัจจุบัน 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายธนวัฒน์  สิทธิกานต์ 

นายภาณุเดช  
เจริญพันธุวงศ ์

 

 
 
 

 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายสาธารณปูโภค 
งานจัดสถานที่และไฟฟา้สาธารณะ 

กิจกรรม  การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 
งานบำรุงรักษาทางและสะพาน 
กิจกรรม  การซ่อมบำรุงถนน เพื่อ
บริการสาธารณะ 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การแก้ไขปญัหาการซ่อมแซม
ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วทำให้
เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนภายในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  

 
 
- สถานที่เก็บรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยังไม่เป็นระบบ 
- บุคลากรบางรายขาด
ความรูท้ักษะประสบการณ์
ด้านไฟฟ้า 
 
 
- ผู้ปฏิบัติงานบางรายขาด
ทักษะความรู้ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน และขาด
การปฏิบัติงาน และความรู้
ในการปฏิบัติงานยังคงใช้ 
หลักการตามความรู้เดิม 
 
  

 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 

 
 
 - จัดสถานที่เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครือ่งใช้ ในการปฏิบัติงานให้
เป็นระบบมากย่ิงขึ้น 
 - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้าน
ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะความรู้ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
  

 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายนัญธชัย  พลพิมพ ์

นายภาณุเดช  
เจริญพันธวุงศ์ 

 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายปัญญา  หมั่นผดุง 

นายภาณุเดช  
เจริญพันธุวงศ ์

 
 
 
 
 

 
 
 

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏบิัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิและ

วัตถปุระสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบ
จราจร 

กิจกรรม การซ่อมแซมบำรุงรักษา
รถยนต์/เครื่องจักรกล 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้รถยนต์และเครื่องจักรกลของ
สำนกัการช่าง มีสภาพใช้งานได้ดีและ
พร้อมใช้งานได้ตามปกติ ให้ทันต่อการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

 
 
- รถยนต์และเครื่องจักรกล
ส่วนมากจะมีอายุการใช้งาน
มานานทำให้ชำรุดและเกิด
การเสื่อมสภาพการใช้งาน 
- เจ้าหนา้ที่ได้ทำการ
ซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทำให้
สิ้นเปลอืงงบประมาณใน
การซ่อมแซมแต่ละปีเป็น
จำนวนมาก 

 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
- ควรจัดหางบประมาณในการจัดซื้อ
รถยนต์ใหม่เพือ่ทดแทนรถยนต์ที่ชำรุด
และใช้งานมานาน 
- อบรม/ช้ีแจง ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องการใช้
วัสดุ – อุปกรณ์ รถยนต์/เครือ่งจักรกล 
- ตรวจสอบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ผู้บังคบับัญชาทราบเป็น
ประจำทุกสัปดาห ์

 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายนัณธชัย  พลพิมพ ์

นายภาณุเดช  
เจริญพันธุวงศ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 

    

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

สำนักการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
งานป้องกันและบำบัดยาเสพติดและ

สารเสพติด 
กิจกรรม  ป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อหยุดยั้งเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวและเสพยาเสพติด 
  - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที ่
  - เพื่อให้เข้าใจโทษภัยของสารเสพ
ติดต่อสุขภาพโทษตามกฎหมาย และ
โทษตามระเบียบวินัยของทางราชการ 
 
 
   
 

 
 
 
- ผู้ที่ผ่านการบำบัดส่วน
ใหญม่ักกลับมาเสพยาเสพ
ติดอีก 
- จากสภาพสังคมและ
สภาพแวดล้อมของ
เจ้าหน้าที่บางคนอาจทำให้
ผู้ที่ยังไม่เคยเสพกลายเป็นผู้
เสพรายใหม่ได ้
- อาจจะยังไม่เข้าใจโทษภัย 
และกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดอีก 

 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
- ให้คำแนะนำรายงานบุคคลและสังเกต
พฤติกรรมเป็นพิเศษในคนทีผ่่านค่าย
บำบัดและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน
ให้เข้าใจโทษภยัยาเสพติด 
- มอบหมายงานให้ปฏิบัติโดยมีเพื่อน
ร่วมทำงานไม่ปล่อยให้ทำงานคนเดียว 
- หากพบพฤติกรรมผิดปกติรายงาน
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษและ
ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการ
ตรวจสอบ 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
น.ส.บุษรินทร ์ บุตรแก้ว 
นายสมชาย  ไชยเดช 

 

 
 

      
 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบตัิงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานป้องกันและควบคุมโรค 
กิจกรรม  การควบคุมป้องกันการ

ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก
ในพืน้ที ่

  - เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
   - เพื่อเน้นใหชุ้มชนตระหนักถึง
อันตรายยุงลายและป้องกันการระบาด
ด้วยชุมชนเองมากขึ้น 
 

 
- การรณรงค์ทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนยัง
ไม่สม่ำเสมอ และบางชุมชน
ดำเนินการไม่ครอบคลุม 
- การรายงานเมื่อมีผู้ป่วย
ไข้เลือดออกในชมุชนยังไม่
รวดเร็วทำให้การควบคุม
โรคช้า 
 
 
 
 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในชุมชนให้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
และครอบคลมุทุกชุมชน 
- ปรับปรุงระบบการรายงานให้รวดเร็ว
ขึ้นเมื่อมีผู้ป่วยในชุมชน 
- ออกควบคุมโรคอย่างรวดเร็วเมื่อได้รบั
รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางวิชชุตา  ภูวฤทธิ์ 
นายสมชาย  ไชยเดช 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

      
 
 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานรักษาป้องกันและควบคุมโรคใน
สัตว ์

กิจกรรม  การป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  - เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง
และครอบคลมุในพ้ืนที ่
 

 
 
- เจ้าของสุนัขและแมวบาง
รายไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสนัุข
บ้า 
- ในช่วงออกรณรงค์สุนัข-
แมว บางรายอายุไม่ถึง
เกณฑฉ์ดีวัคซีน 
- เกิดโรคพิษสนุัขบ้าในพ้ืนที่
ใกล้เคียง แล้วเคลื่อนตัวเข้า
มาในเขตเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 

 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงอันตรายของพิษสุนัขบ้า 
- ส่งตัวแทนชมุชนเข้ารับการอบรมเป็น
อาสาสมัครปศสุัตว ์
- ประสานงาน/ประสานแผนกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง/อปท.ใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางจุไรรัตน ์ เชื้อฉุน 
นางจีรนันท์  ธารไชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานควบคุมการฆ่าสัตว ์      
กิจกรรม  การฆ่าชำแหละสัตว์ในโรงฆ่า

สัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
วัตถุประสงค ์

  - เพือ่ให้โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของกรมปศุสัตว์ 

  - เพือ่ให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่
สะอาด ปลอดภัย 

  - เพือ่ให้บริการผู้ประกอบการให้ทัน
ตามเวลาที่ต้องการ 

 

 

 
 

- เครื่องมือ/เครื่องใช้
บางอย่างชำรุดจากการใช้
งานมานาน/เสื่อมสภาพ 
บางครั้งใช้งานไม่ได้ 
- ระบบบำบัดน้ำเสียมี
เครื่องมือ/เครื่องจักรชำรุด
เสียหายบ่อย ส่งผลให้ผล
การตรวจคุณภาพน้ำเสียไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
- มีผู้รับบริการบางราย
ต้องการให้มีการฆ่าและ
ชำแหละสัตว์ในช่วงใกล้รุ่ง 
ทำให้เป็นปัญหาใน
กระบวนการฆ่าชำแหละ 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 

- ติดต่อบรษิัทเพื่อทำการซ่อมบำรุง
เครื่องจักรที่ชำรุดให้พร้อมในการใช้งาน
อยู่เสมอ 
- มีการประชาสัมพันธ์และทำความ
เข้าใจกับผู้รับบริการทุกราย 
- จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทดแทนที่
ชำรุดให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
  

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางจุไรรัตน ์ เชื้อฉุน 
นางจีรนันท์  ธารไชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

    

 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานทนัตสาธารณสขุ 
กิจกรรม  การให้บริการทันตกรรม 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
ทันตสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
 
 
   
 

 
- ขาดแคลนบุคลากรด้าน
ทันตสาธารณสุข 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
  - สรรหาบุคลากรตำแหน่ง  
ทันตสาธารณสุข มาดำรงตำแหน่งที่
เทศบาล (กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว) 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางสาวอรทัย เขจรรักษ ์
นางจีรนันท์  ธารไชย 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

สำนักการศึกษา      
งานธุรการ 

กิจกรรม  การจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย 
วัตถุประสงค ์

  เพือ่การปกป้องข้อมูลที่มีอยู ่ไม่ให้มีความ
เสียหายจากภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่

เกิดขึ้นในปัจจบุัน และให้การจัดเก็บ
ไฟล์ข้อมูลที่เปน็ระบบ สืบค้นได้ง่ายและ

สะดวก 
 

งานงบประมาณ 
กิจกรรม  การปฏิบัติงานด้านการเงนิและ
พัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ 

วัตถุประสงค ์
  - เพือ่ให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสดุของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง
การของทางราชการ 

 
- ไฟล์งานที่บันทึกไว้ใน
คอมพิวเตอร์บางส่วนมี
ข้อมูลสูญหาย 
- มีโปรแกรมปอ้งกันไวรัสที่
แฝงตัวมากับแฟตไดร์ 
- การสืบค้นหาไฟล์ข้อมูลยัง
ไม่เปน็ระบบเทา่ที่ควรจะ
เป็น 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุ ขาด
ความรู้ความเข้าใจขาด
ทักษะและประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่าย
และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 

 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 

 

 
- จัดอบรมและส่งเสริมให้บคุลากรได้มี
ความรู้ความเข้าใจความชำนาญในการ
ป้องกันไวรัส การคัดลอกข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และการใช้ระบบ
สารสนเทศอยา่งต่อเนื่อง 
 
 
 

- ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เจา้หน้าที่ได้
เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
เกีย่วกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
การเงินและการงบประมาณ 
- ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำ
มากกว่าปีละ ๒ ครั้ง 
 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป ์
 
 
 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป ์

 
 

 

  

แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 



สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏบิัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

 
กิจกรรม  การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสด ุ
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้นการเงิน
และพัสดุของสำนักการศึกษา เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการของทางราชการ 
   

 
- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้
ความเข้าใจ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสด ุ
- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจขั้นตอนการ
ปฏบิัตงิานตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
- บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
  - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
สม่ำเสมอ 
  - สรรหาบุคลากรมาทดแทนใน
อัตรากำลังที่ว่าง 
  - ผู้บังคับบัญชา ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
 

 
๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ 

นางสาวสุนิสา  บุญศิลป ์
 

 

  
 
 

    

 
 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานการเจา้หน้าที ่
กิจกรรม  การบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงาน

เทศบาลที่สังกดักองหรือฝ่ายการศึกษา 
ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ
แต่งต้ัง การโอนย้าย เลื่อนระดับ การ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการ
คัดเลือก รวมทั้งการจัดทำทะเบียน

ประวัติ 

 
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การเจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่
เพิม่มากข้ึน  
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  - สรรหาบุคลากรมาเพิ่มเติม 
  - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
     

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นายวุฒิไกร  ภูนาโท 

 

      
 

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติดในบุคลากร 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ฝ่ายส่งเสริมประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรม 
งานประเพณี ศาสนาและวฒันธรรม 
กิจกรรม  การปฏิบัติงานด้านประเพณ ี
วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรมของเทศบาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

 
 
- บุคลากรบางรายยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจคัดกรองหา
สารเสพติดเท่าที่ควร 

 

 
 
 
 

- โครงการงานประเพณีฯ ที่ไม่มี
ในแผนการดำเนินงาน อาจทำ
ให้การเตรียมความพร้อมในการ
จัดงานประเพณีที่ได้รับ
มอบหมายไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร 

 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 

 

 
 
- จัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด 
- มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติด
เป็นประจำทุกๆ ๓ เดอืน 
 
 
 

 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
สิบเอกพิชิต  จันทร 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถาม
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ ์
- เตรียมข้อมลูเพื่อรองรับโครงการ
เร่งด่วน 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายกันติพงษ์  เบ้าจังหาร 
 

 

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยา
สิทธิ ์

     

งานวิชาการ 
กิจกรรม  การจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อพัฒนาผลการสอบ O-NET ของ

นักเรียนช้ัน ป.๖ 
  - เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์

สังเคราะห์ 
  - เพื่อส่งเสรมิพฒันาผู้เรียนให้มี

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

    
 

 

   
 

 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ ๖ มีผลสอบ O-NET ได้
คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกำหนด 
- นักเรียนบางคนขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
- นักเรียนบางคนขาด
ระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

   
  - ส่งเสริมให้ครูทุกกลุม่สาระเข้ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและนำ
ความรู้มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอ 
  - จัดโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การ
เขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
อยา่งต่อเนื่อง 
  - จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีคุณธรรมจรยิธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ต่อเนื่อง 
  - มีการนิเทศภายในสถานศึกษาภาค
เรียนละ ๑ ครัง้ 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางวิไลวรรณ  เทิดทำดี 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วนัที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานธุรการ การเงินและพัสด ุ
กิจกรรม  การจัดซื้อจดัจ้าง วัสดุ 
อุปกรณ์ในการจัดตามโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 
  - เพื่อให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เป็นไป
ตามความตอ้งการในการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 
 

 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมไม่ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานประจำปี  
- บอกรายละเอียดวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต้องการไม่ชัดเจน 
ทำให้การจัดซือ้จัดจ้างล่าช้า
เกิดความผิดพลาด 
- เจ้าหน้าที่พัสดุไม่เพียงพอ 
คนเดียวกันปฏิบัติงานหลาย
หน้าที่ทำให้การทำงานไม่
ต่อเนื่องและเสร็จช้า 
 
 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
  - กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาระเบียบและข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องให้เข้าใจ เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ 
  - ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรม 
เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ 
  - เสนอผู้บังคบับัญชาต้นสังกัด จัดสง่
เจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ิมเติมให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับภาระงาน 
 
 
 
 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางจงจิตต์  บุญม ี

 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

 



 
 

แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรม  การอบรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมพีฤติกรรมที่

ดีมีระเบียบ วินัย มีสมาธิในการเรียน 
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
- นักเรียนอาจตกเป็นเหย่ือ
จากการล่อลวงหรือชักชวน
จากบุคคลในครอบครัวและ
ชุมชนให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 
- นักเรียนใช้ส่ือโซเชียลที่ไม่
เหมาะสม 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
  - จัดกิจกรรมการอบรมเป็นประจำทุก
ระดับชั้น 
  - ครูประจำชั้นหรือพ่อครู แม่ครู 
ติดต่อสอบถามพฤติกรรมและการเล่น
โซเชียลของนักเรียนจากผู้ปกครองอย่าง
สม่ำเสมอ 
  - ให้ความร่วมมือในกิจกรรมทำบุญ ใน
งานประเพณีท้องถิ่นที่วัดต่างๆ 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางสาวดรุณี  สิงห์ธวัช 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

  



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานบคุลากร 
กิจกรรม  การตรวจคัดกรองสารเสพติด 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
  - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและ
วาระของจังหวัดกาฬสินธุ ์
 

งานอาคารสถานที ่
กิจกรรม  ปรบัปรงุอาคารเรียน 
วัตถปุระสงค ์
  - เพื่อให้อาคารเรียนหลังใหม่ อยู่ใน
สภาพคงทนถาวรพร้อมใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

 
- ผลการตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะยังไม่แน่นอน 
- บุคลากรบางรายยังไม่ให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร 
 
 
 

- อาคารเรียนมีน้ำรั่วซึมจาก
เพดาน ไหลลงมาข้าง
กำแพงห้องทำให้มีน้ำขัง
เฉอะแฉะในหอ้งเรียน 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 

 
  - ประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด 
  - มีบทลงโทษผู้เสพสารเสพติด 
 
 
 
 

  - แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือประสาน
ไปยังบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ให้
ทำการซ่อมแซมแก้ไขปญัหารอยรั่วที่
เกิดขึ้น 
 
   
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางละมุด  อาษาพนม 
 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายสุชาติ  โพธ์ิปัดชา 

 

 

  
 

   

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏบิัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถปุระสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา      
งานวิชาการ 

กิจกรรม  ส่งเสริมการวิจัย การผลิต 
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
นิเทศตดิตามการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 

 

งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรม  รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 
   

 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ำ 
 
 
 

 

 

 
- นักเรียนอาจถูกชักชวน
จากกลุ่มเพื่อนบุคคลใน
ชุมชน 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 

 

   
  - ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเทคนิค
การสอนการผลติสื่อการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยอีย่างทั่วถึง 
  - ดำเนินการติดต้ังอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ 
  - ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาอย่าง
จริงจัง 
  - นิเทศติดตามอย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 

  - จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
  - ร่วมรณรงคก์ับหน่วยงานอื่นที่จัด
กิจกรรม 
  - จัดป้ายนิเทศตามห้องประจำของ
นักเรียน 
  - สำรวจสารเสพติด 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นายบุญสนอง  ฆารเลิศ 
 
 
 
 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายณฐกมล  ภูนิลามัย 

 
 
 
 

 

 

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงทีย่งัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานกิจการนักเรียน      
กิจกรรม  การพัฒนาบุคลิกภาพของ

ผู้เรียน 
วัตถุประสงค ์

  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

งานธุรการ การเงินและพัสด ุ
กิจกรรม  พัฒนาการปฏิบัติงานด้าน

การเงินและพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค ์

  เพือ่ให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่
พัสดุมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและ
วิธีการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายและ
การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ 
 

 

- นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบและไม่มีวินัยใน
ตัวเอง 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความเอา
ใจใสใ่นการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 

 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 

  - จัดทำโครงการเสริมสร้างวินัย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
   
 
   
 

  - จัดทำระบบงานการเงินและพัสดุให้
เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
  - ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเรื่อง
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
ตามกฎกระทรวงและ พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
   

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายณฐกมล  ภูนิลามัย 

 
 
 

 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางสาวเปรมฤดี  มุลวิไล 
 

 

 

    

 



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคข์องการควบคุม 

 
ความเสี่ยงท่ียงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานบคุลากร 
กิจกรรม  การจัดหาบุคลากรในรายวิชา
ที่ขาดแคลน 
วัตถุประสงค์  
  เพื่อจัดหาบุคลากรในรายศลิปะ และ
วิชาคหกรรม 
   
 
งานอาคารสถานที ่
กิจกรรม  การปรับปรุงอาคารเรียนและ
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค ์

วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้อาคารสถานที่มีความปลอดภัย 
เพียงพอต่อการบริการทางการศึกษา 

 
 
 
 

 
- ขาดแคลนบุคลากรครใูน
รายวิชาศิลปะ และ 
คหกรรมศาสตร ์
- บุคลากรที่ได้รับการบรรจุ
แต่งต้ังไมต่รงกับสาขาวิชาที่
ขาด 
 
 
- นักเรียนไม่ตระหนักใน
เรื่องการรักษาสาธารณ
สมบัติของส่วนรวม 
- อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

   
  - จัดทำบันทกึข้อมูลครูเป็นรายบุคคล
ต่อปีการศึกษา เพื่อขอรับอัตรากำลังใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน 
   

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นายบุญสนอง  ฆารเลิศ 

 
 

 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 

 
 
 
 
  - สร้างจิตสำนึกในการดแูลรักษาสา
ธารณสมบัติของส่วนรวมและความ
สะอาดของอาคารสถานที ่
  - จัดทำแผนการบริหารอาคารสถานที่
เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายชิณณะกร อรรถวิลัย 
 

 



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานความสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรม  การประชุมผู้ปกครองและวัน
สำคัญต่างๆ 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- โรงเรียนขาดการ
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน
สู่ผู้ปกครองกับชุมชน 
- ผู้ปกครอง/ชุมชน ไม่
ตระหนักและไม่เล็งเห็น
ความสำคัญในกจิกรรมที่
ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

   
   - ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีส่วนรว่มมาก
ยิ่งขึ้น 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางกรรณิกา  ฆารเลิศ 

 
 

 
 
 

    

 



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนอื      
งานวิชาการ 

กิจกรรม  การจัดทำแบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อจัดทำแบบประเมินพัฒนาการ

นักเรียนได้ถูกต้อง 

งานธุรการ การเงินและพัสด ุ
กิจกรรม  การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานประจำป ี
วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง
ตามระเบียบการเงิน/พัสดุ 

 
- ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการประเมินแบบ
ประเมินพัฒนาการนักเรียน 
 
 
 

- ครสูรุปโครงการ/กิจกรรม 
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจำป ี

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 

 

๒๙ ก.ย.๖๐ 

   
  - ฝ่ายวิชาการโรงเรียนให้คำแนะนำ 
ติดตามการกรอกแบบประเมิน
พัฒนาการของนักเรยีน 
 
 
 

  - ประชุม ชี้แจง รูปแบบการสรุป
โครงการ/กิจกรรม ที่ถูกต้องและกำชับ
ให้ครูส่งให้ทันตามกำหนด 

    

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางสาวทิพย์วัลย์ วีรศักด์ิ 
 
 
 

 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางปิยนาฏ  

จารุวัฒนานนท ์

 

 
 
 
 
 

     



 
 

แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานบคุลากร      
กิจกรรม  การเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากร 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้มีครู/บุคลากร มีวฒุิทาง
การศึกษาปฐมวัย 

 
งานอาคารสถานที ่
กิจกรรม  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้มีอาคารโรงอาหาร ที่ถูก
สุขลักษณะ 

- คร/ูบุคลากร บางคนสอน
ไม่ตรงตามเอกสาร
การศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
- นักเรยีนไมม่สีถานที่ใน
การรบัประทานอาหารที่
เป็นสัดส่วนและถาวร 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 

 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 

  - ส่งครู/บุคลากร เข้ารับการอบรม 
พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอน
หรือศึกษาต่อ 
  - ครูศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
   
 
 
  - เสนอโครงการของบประมาณในการ
ก่อสร้างโรงอาหารจากหน่วยงานตน้
สังกัด 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางพรพนม  สุริยฉาย 

 
 
 

 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางสาวสุดใจ  สะอาดซื่อ 

 

 
 
 
 

    
 

 



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานกิจการนักเรียน      
กิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เรื่องระเบียบวินัย และประสบการณ์การ
เรียนรูเ้รื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมคีุณธรรม 

จริยธรรม เรื่องระเบียบวินัย และได้รูถ้ึง
โทษและการปอ้งกันตนเองจากสิ่งเสพ

ติด 
 
งานสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรม  ส่งเสริมความเข้าใจให้กับ
ผู้ปกครอง 
วัตถปุระสงค ์
  เพื่อสร้างความเข้าใจเรือ่ง บทบาท
หน้าที่ของผู้ปกครอง 

- นักเรียนบางส่วนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
คุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ระเบียบวินัย และยังไม่
ทราบถึงโทษภัยของยาเสพ
ติดบางชนิด เช่น ยาไอซ์ 
เป็นต้น 
 
 
 
- ผู้ปกครองขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาและการอบรม
เลี้ยงดูลูก 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 

  - นิเทศ/ตดิตามผลการดำเนินงาน 
  - โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง และ
จัดทำสานสัมพันธ์ เพ่ือรายงานข่าวแก่
ผู้ปกครอง 
  - โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางสาวดอกคูณ   

ปัญญามณ ี 
 
 
 
 
 

 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางอังสนา  แถนสีแสง 

 

 
 

     



 
 

แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรงุการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ      
งานวิชาการ 

กิจกรรม  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค ์

  - เพือ่ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
 
งานธุรการ การเงิน และพสัด ุ
กิจกรรม  พัฒนาการปฏิบัติงานการเงิน
และด้านพัสด ุ
วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่
พัสดมุีความรูแ้ละเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
- นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑท์ี่
กำหนด 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าทีก่ารเงนิยังขาด
ความเข้าใจใน พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 

 
  - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
 
 
 
 
 
  - จัดส่งเจ้าหน้าทีก่ารเงินและ
เจ้าหน้าที่พัสดเุข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางอรุณรัตน์  ระวิโชติ 
 
 
 
 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางพนิดา วิจารณ์ปรีชา 

 

     



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานบคุลากร      
กิจกรรม  การฝึกอบรมพัฒนาครู/

บุคลากร และการคัดกรองหาสารเสพ
ติดในครู/บุคลากร 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรม  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
นักเรียน 
วัตถุประสงค ์
  เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้
ดีขึ้นและห่างไกลยาเสพติด 

- ครู/บุคลากรขาดทักษะใน
การจัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ครูขาดความรู้เรื่องสาร
เสพติดให้โทษบางชนิด 
 
 
 
 
- นักเรียนมปัีญหาด้านการ
ปรับตัวและมีพฤติกรรม
เสี่ยง 
- ด้านหน้าโรงเรียนมี
การจราจรแออัดเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 

  - จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญ 
  - ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง สารเสพติด
ให้โทษ 
  - ตรวจคัดกรองปัสสาวะให้กับครูและ
บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
  - ฝึกอบรมพฒันาทกัษะชีวิต โครงการ
รณรงคป์้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
การสอนตามโครงการครู DARE และ
บริการให้คำปรึกษากับนักเรียนและ
มอบทุนการศกึษา 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางวราภรณ์  สินธุโคตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายกิตติศักดิ์  
สิงคะจันทร ์ 

 

 

      



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานอาคารสถานที่ 
กิจกรรม  การปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 
งานความสัมพันธ์กับชุมชน 
กิจกรรม  การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาและสร้างความนิยมให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียน 
 
 

     
- อาคารเรียนมีจำนวน
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
- โรงอาหารก่อสร้างยังไม่
แล้วเสร็จ 

 

 

- สถานศึกษายังขาดการ
ยอมรับจากผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 

 

 

๒๙ ก.ย.๖๐ 

  - จัดห้องปฏิบัติการและ
สภาพแวดล้อม บรรยากาศให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายปิยะพงศ์  ฆารไสว 

 
 

 

 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายอนวุัฒน ์ ธาตุไพบูลย์ 

 

 
 
 
 

    

 



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมอียู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑ 

     

งานวิชาการ 
กิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนางาน

วิชาการ 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
มีความทันสมยัอยู่เสมอ 

  - เพื่อให้ครูนำสื่อที่มอียู่มาให้
ประกอบการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุด 
  - เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 

 
- หลักสูตรที่จัดทำขึ้นยังไม่
ครอบคลุมในเรื่อง โตไปไม่
โกง เท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  - กำกับติดตามดำเนินการหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
  - มีการนิเทศติดตามกระบวนการเรียน
การสอน โดยใช้สื่อการสอนให้มากขึ้น 
  - รวบรวมข้อมูลกฎหมายภายนอก
ด้านระเบียบ กฎ และการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
  - นำองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเข้าใน
หลักสูตร 
  - จัดกจิกรรมเพือ่นำองค์ความรู้เรื่อง 
โตไปไม่โกงเข้าในกิจกรรมให้เด็กเล็กได้
เรียนรู ้
   

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางพิมชญา วงศ์ษาพาน 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานธุรการ การเงนิ และพัสดุ 
กิจกรรม  ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจ
เรื่องการเงินการบัญช ี
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการเงิน
การบัญช ีการพัสดุ 
  - เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแนวทางการใช้
งบประมาณและปฏิบัติงานตามระเบียบ
อย่างถูกต้อง 

 
งานบคุลากร 

กิจกรรม  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อส่งเสรมิการทำงานของครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  - ลดภาระงานของครู 

     
 - บุคลากรขาดความรู้เรื่อง
การเงิน การพัสดุ ตาม
กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 
  - จำนวนบุคลากรไม่ได้
มาตรฐานกับจำนวนเด็ก 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 

  - ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่การ
คลังและเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเข้ามามีส่วนร่วม
ดูแลงานการเงินและพัสด ุ
  - ได้แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบดูแลงานพัสดุ 
  - ให้บุคลากรร่วมอบรมในโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน การบัญชี 
และการพัสด ุ
 
 
 
  - นิเทศติดตามผล 
  - เพิ่มบุคลากรให้ได้มาตรฐานกับ
จำนวนเด็ก 
  - ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ได้ทราบ
และถือปฏิบัต ิ

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางมยุรี  โสดาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางมยุรี  โสดาดี 

 
 

 
 

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานอาคารสถานที ่
กิจกรรม  การจัดบรรยากาศ 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  - เพื่อให้อาคารสถานที่มีความ
ปลอดภัยในการใชง้านทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารและบริเวณภายในศูนย์
เด็กเล็ก 
งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรม  สร้างระเบียบวินัยให้กับเด็ก

เล็ก 
วัตถุประสงค ์

  - ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักรักษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย รวมถึงการแสดงออกถึง

วัฒนธรรมอนัดีงาม 
  - ส่งเสริมให้เดก็เล็กมีวินยัและความ
ซื่อสัตย ์

 
- ไม่มีหลังคาคลุมทางเดิน
และหลังคาเช่ือมต่ออาคาร
เรียน 
- เครื่องเล่นเด็กเล็กชำรุด 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 

 
 

 

   
  - ซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรุดให้อยู่ใน
สถานที่ใช้การได้ดี 
  - ทำหลังคาคลุมทางเดินและหลังคา
เชื่อมต่ออาคารให้ครอบคลุม 
  - เพิ่มมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัย 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางสมจิตร์ ฆารประเดิม 

 

 
- เด็กนักเรียนขาดระเบียบ
วินัย 
- ผู้ปกครองยังไม่ให้ความ
ร่วมมอืในบางกิจกรรม 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 

 
  - จัดทำสานสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและ
ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการพ่อแม่คนที่
สอง 
  - มีการประชาสัมพันธ์การจดักิจกรรม
ลว่งหน้า 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางพิมชญา วงศ์ษาพาน 

 



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถปุระสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรม  สานสัมพันธ ์
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือ
ชุมชนและบุคลากรภายในชุมชน 
  - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์และ
ชุมชน 
 
 
 
งานบคุลากร 
กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพติด 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
  - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ
วาระของจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
- ชุมชนและผู้ปกครอง
บางท่านยังไม่ให้ความ
ร่วมมือมากเทา่ที่ควร 
- ผู้ปกครองไม่เคารพกฎ 
กติกาในการรับส่งเด็ก 
 
 
 
 
 
- ผลการตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะยังไม่แน่นอน 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 

 
  - จัดอบรมเรือ่งการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
  - มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ล่วงหน้า 
  - ขอความร่วมมือกับชุมชนในการ
ร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให้เกิดความรักและความผูกพัน
ร่วมกัน 
  - ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการประชุม
ผู้ปกครอง 
 
  - จัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด 
  - มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติด 
  - ตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติด
อยู่สม่ำเสมออย่างเข็มงวดทุกๆ ๓ เดือน 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นางสมจิตร์ ฆารประเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นางมยุรี  โสดาดี 

 
 

 

      



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

     

ด้านการบริหารจัดการศูนย ์
กิจกรรม  การจัดประสบการณ์ทั้ง ๔ 

ด้าน 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อพัฒนาให้เด็กเล็กมีพฒันาการทั้ง 
๔ ด้าน เป็นไปตามมาตรศูนย์พัฒนาเดก็ 

เล็ก 
 

 

 
- เด็กเล็กบางรายพัฒนาการ
ช้า เนื่องจากเป็นเด็กพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
  - เชิญประชุมผู้ปกครองมาทำความ
เข้าใจในการดแูลเด็กพิเศษ 
  - แนะนำใหผู้้ปกครองพาเด็กไปพบ
แพทย ์
 
   
 

   

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

น.ส.อรพินทร์  กุลไพศาล 
น.ส.จริยา กิ่งแก้ว 

นายชญาดล  ฆารเจริญ 
 
 

 
 
 

 

 

  



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ด้านบุคลากร 

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการทำงาน
ของบุคลากร 

วัตถุประสงค ์

  - เพื่อสร้างเสริมการทำงานและลด
ภาระงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

กิจกรรม  ตรวจคัดกรองหาสารเสพติด 

วัตถุประสงค ์

  - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

 
 

 
- ครู/ผู้ดูแลเดก็ จบไม่ตรง
หลักสูตรปฐมวัย 
 
 
 
 
 

- ผลของการตรวจปัสสาวะ
ไม่แน่นอน 

   
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

น.ส.อรพินทร์  กุลไพศาล 
นายชญาดล  ฆารเจริ 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
น.ส.อรพินทร์  กุลไพศาล 
นายชญาดล  ฆารเจริญ 

 
 
 

 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 

 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 

 
 
 

 

  - ส่งครู/ผู้ดแูลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 

  - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพตดิ 
  - มีบทลงโทษสำหรับผู้ทียุ่่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมอียู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม  การจัดบรรยากาศอาคาร
สถานที ่
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การจัดบรรยากาศให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
  - เพื่อใหอ้าคารสถานที่มีความ
ปลอดภัยในการใช้งานภายในและ
ภายนอกอาคารและบริเวณภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 

     
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มี
เหล็กดัดประตูทางเข้า
ภายในอาคาร 
 - ประตูรั้วทางเข้า-ออก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำรุด 
 - ไมม่ีร่องระบายน้ำรอบตัว
อาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  - แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อจัดหา
งบประมาณในการทำเหล็กดัดประตู , 
ซ่อมแซมประตรูั้ว และทำร่องระบายน้ำ
รอบตัวอาคาร 
   
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
น.ส.อรพินทร์  กุลไพศาล 
นายชญาดล  ฆารเจริญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
กิจกรรม  การพัฒนาหลักสูตร 

วัตถุประสงค ์

  - เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

 
 

กิจกรรม  เด็กดี 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อเสริมสร้างให้เด็กเล็กเข้าใจ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ท้องถิน่ และสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

- หลักสูตรยังไม่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
- เด็กเล็กยังไมเ่ข้าใจในโทษ
ของยาเสพติด 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 

  - ส่งครู/บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อจัดทำหลักสูตร 
  - กำกับติดตามการดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัย 
 
 
 
  - จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้
ความรูเ้กี่ยวกับยาเสพตดิ 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
น.ส.อรพินทร์  กุลไพศาล 

น.ส.จริยา  กิ่งแก้ว 
นายชญาดล  ฆารเจริญ 

น.ส.สุจิตรา  ไพศาล 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
น.ส.อรพินทร์  กุลไพศาล 

น.ส.จริยา  กิ่งแก้ว 
นายชญาดล  ฆารเจริญ 

 
 

 

 
 
 
 

     

 
 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
สนับสนุน 

กิจกรรม  การสานสัมพันธ์ชุมชน 

วัตถุประสงค ์

  - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน และ
ประชามสัมพันธ์ผลงานของศูนย์ 
 
 

ส่งเสริมเครือขา่ยการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

กิจกรรม  เครอืข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อเสริมสร้างการเข้าร่วมกิจกรรม

เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
- ชุมชนและผูป้กครองยังไม่
เข้าใจในการดำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ชุมชนและผูป้กครองบาง
รายยังไม่ให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมประชุม 
 
 
 
- ยังไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม
บางอย่างของเครือข่ายเด็ก
ปฐมวัย 
 

 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 

   
 
  - นำข้อมูลจากแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ปกครองมาปรับปรุง
ให้ดีขึ้น 
  - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและ
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนและผู้ปกครอง
ทราบลว่งหน้า 
 
 
  - เพิ่มการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
น.ส.อรพินทร์  กุลไพศาล 
นายชญาดล  ฆารเจริญ 

น.ส.จริยา  กิ่งแก้ว 
 
 
 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

น.ส.อรพินทร์  กุลไพศาล 
น.ส.จริยา  กิ่งแก้ว 

นายชญาดล  ฆารเจริญ 
 
 

 
 

 
 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

งานธุรการ การเงนิ และพัสดุ 
กิจกรรม  ส่งเสริมการปฏิบัติงานธุรการ 
การเงิน และพัสดุ 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ 
  - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 

     
 - ครู/บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
การเงิน การบัญชี และพัสดุ 
ตามกฎกระทรวงตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  - ส่งบุคลการเข้ารบัการฝึกอบรมด้าน
ธุรการ การเงิน และพัสด ุ
  - ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่การ
คลังและเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเข้ามามีส่วนร่วม
ดูแลงานการเงินและพัสด ุ
   
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
น.ส.อรพินทร์  กุลไพศาล 
นายชญาดล  ฆารเจริญ 

น.ส.สุจิตรา  ไพศาล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

กองวิชาการและแผนงาน      
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติดในบุคลากร 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

 
- ผลของการตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะยังไม่แน่นอน 
- บุคลากรบางรายไม่ให้
ความร่วมมือ 
- ระยะเวลาในการตรวจ
ปัสสาวะ 
- ผู้เสพไม่มีความเข้าใจว่า
ตนเป็นผู้ป่วยต้องเข้ารับการ
รักษาและฟื้นฟ ู
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
  - จัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด 
  - มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติด 
  - ตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติด
อยู่สม่ำเสมอ 
 
 
 
 
   

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นายอธิวัฒน์  ปะกิทัง 
นางดวงใจ  พิมพ์บุตร 
นางนุชรินทร์  ทองดี 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

    



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน 
กิจกรรม  การประชาคมปญัหาความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือนำมา
วางแผนพัฒนาและจัดทำงบประมาณยัง
ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
วัตถุประสงค ์

  เพื่อทำแผนพัฒนาและจัดทำ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึง 

กิจกรรม  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  
วัตถุประสงค ์

  เพื่อทำแผนพัฒนาและจัดทำ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึง 

 

 
- ผูแ้ทนของชุมชนที่เสนอ
ปัญหาอาจจะยังไม่ตรงกับ
สภาพปัญหาที่แท้จริงของ
ชุมชน 
- ผู้เข้าร่วมประชาคมมีจำนวน
น้อยเมื่อเทียบกับจำนวน
ประชากรทั้งหมดในพื้นที ่
 

- แผนงาน/โครงการบาง
รายการยังไม่มีความชดัเจน
และครอบคลมุ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่
ครอบคลุม เนือ่งจาก
ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจกับบทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 

   
  - พัฒนาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ที่พึ่งตนเองได้ 
  - สร้างแรงจูงใจในการเข้ารว่ม
ประชาคม 
  - ให้ประชาชนตระหนักถงึ
ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนา 
 
 

  - สนับสนุนให้พนักงานร่วมอบรม 
  - ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน 
 
 

 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นายอภิวัฒน ์ ปะกิทัง 
จสอ.สมชาย โสมนัสนานนท์ 
นางสาวภัสราภา  สุขสโสมร 

 
 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง 

จสอ.สมชาย โสมนัสนานนท์ 
นางสาวภัสราภา  สุขสโมสร 

 

 
 

 



แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

กิจกรรม  การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการ
วัตถปุระสงค ์
  เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการ
บริหารราชการ 
 
 
 
ฝ่ายนิติการ 
กิจกรรม  การใช้ดุลยพินิจในการ
วิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายไม่ตรงกัน 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อวิเคราะห์และตอบข้อปัญหา
ทางด้านกฎหมายให้ถูกต้อง 

- ผู้นำชุมชนที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลกับสภาพปัญหาทีเ่กิด
ขึ้นกับชุมชนไม่แท้จริง 
 
 
 
 
 
 
- ขาดการประสานงานกัน
ระหว่างส่วนราชการที่
เกีย่วข้องและการศึกษา
กฎหมายไม่มีความรอบ
ครอบ 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 

  - ให้ชุมชนรู้ถงึปัญหาในชุมชนอย่าง
แท้จริง เพื่อใหก้ารประเมินเป็นไปตาม
ความจริงเทศบาลก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาในแต่ละชุมชนได้อย่างตรงจุด 
 
 
 
 
 
  - จัดสง่บุคลากรแต่ละส่วนการงานเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง 

จสอ.สมชาย โสมนัสนานนท์ 

นางสาวสุมาลี  เรืองไชย 
 
 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง 
นายชาติชาย  คำก้อน 
นายอดิศร  ภูสระแก้ว 

 

 

 
 
 

     

 



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

กองสวัสดิการสังคม      
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

กิจกรรม  ควบคุมในเรื่องบทบาทหน้าที่
ของท้องถิ่น ในภารกิจถ่ายโอนอำนาจซึ่ง

มีกับการเบิก-จา่ย เงินอุดหนุน/เงิน
สงเคราะห์โครงการต่างๆ เข้าข่ายใน
อำนาจที่มีผลกับการเบิกจ่ายหรือไม ่

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องการ

เบิก-จ่ายเงินตามโครงการต่างๆ ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ 

  - เพื่อให้รู้ถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมานั้น
ได้เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ 

 
- ให้บคุลากรได้ศึกษาถึง
บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นที่
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจใน
การจ่ายเงินอุดหนุนตาม
โครงการต่างๆ ต้องถูกต้อง
ตามระเบียบและมีความ
แม่นยำ 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  - จัดให้มกีารประชุมชี้แนะแนวทางให้
คำปรึกษาแนะนำเรื่องที่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัตงิานไม่เข้าใจในเนื้อหาของงานที่
จะตอ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
และถูกต้องแมน่ยำรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นายวรวิทย์  ภูอวด 
นางเบญจวรรณ ์ เสน่ด ี

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏบิัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม      
กิจกรรม  โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในชมุขน 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้ชมุชนเกิดภูมคิุ้มกันในการ
ต้านยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ

ติด 
 
 
กิจกรรม  โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อไม่ให้ผู้ติดยาเสพติดกลับไปเสพ
ยาเสพติดอีก 
  - เพื่อให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุก
ปีในการลดปริมาณผู้เสพ 
  - เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน ใน
การสร้างเครือข่ายผู้มีจิตอาสาชุมชน 

- ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 
- ชุมชนไม่กล้าแจ้งเบาะแส
สำหรับผู้ค้า ผู้เสพ เพราะมี
อิทธิพล 
- ชุมชนขาดความสามัคค ี
 
- ชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจ
เอาใจใส่ชุมชนตนเองน้อย 
- ชุมชนขาดความรู้ความ
เขา้ใจในพิษผลร้ายที่จะ
เกิดขึ้น  
- ชุมชนขาดความสามัคคีกัน
ในชุมชน 
- ชุมชนขาดความไว้เนื้อเช่ือ 
ใจกันและกัน 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

  - จัดกิจกรรมให้การอบรมความรู้
ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและพิษ
ภัยจากยาเสพติด 
  - จัดกจิกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ
เข้ามบีทบาทให้โครงการต่างๆ 
  - มีการสร้างเครือข่ายกันในชุมขน
สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน 
  - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจพิษภัย
ผลร้ายที่เกิดจากยาเสพติด 
  - จัดสร้างความเข้าใจในชุมชนให้เกิด
ความรักชุมชน ห่วงใยกันในชมุชนเข้า
ร่วมกิจกรรมดว้ยกันเพื่อเพิ่มความรัก
ความสามัคคีในชุมชน 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายวรวิทย์  ภูอวด 

น.ส.ณัฐภาส์  การรินทร ์
 
 
 

 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ 
นายวรวิทย์  ภูอวด 

น.ส.ณัฐภาส์  การรินทร ์
 

 

 
 
 
 

  



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 
กิจกรรม  การตรวจสอบสารเสพติดใน
สำนักงาน 
วัตถุประสงค ์
  - เพือ่เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ
วาระของจังหวัดกาฬสินธุ ์
 
กิจกรรม  ถ่ายโอนภารกิจหอพัก 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อควบคุมกำกับดูแลผูป้ระกอบ
กิจการหอพักในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุในส่วนของการต่อใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาต และการยกเลิก/ถอน
ใบอนุญาต ภารกิจอืน่ๆ ให้เปน็ไปตาม 
พ.ร.บ.หอพัก ๒๕๕๘ 

 
- ผลการตรวจปัสสาวะยังไม่
แน่นอน 
- บุคลากรบางรายไม่ให้ความ
ร่วมมือเท่าที่ควร 
- ระยะเวลาในการตรวจปัสสาวะ 
 
 
- เนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจ
ให้กับ อปท.เป็นครั้งแรก
ผู้ประกอบการยังไม่เข้าถึงการ
บริการและประสานงานของ
ท้องถิ่น และผูป้ระกอบการจำยึด
ติดในข้อกฎหมายเดิมทำใหศ้ึกษา
กฎระเบียบใหม่ 
- ขาดการติดต่อประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบกิจการและ
ท้องถิ่น 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๙ ก.ย.๖๐ 
 
 
 
 
 

 
 

   
  - จัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจใน
พิษภัยผลร้ายที่เกิดจากยาเสพติด 
  - ตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพ
ติดอยู่สม่ำเสมออย่างเข้มงวด 
  - มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพ
ติด 
 
 
 
- เพิ่มการประชุมให้ความรู้กบั
ผู้ประกอบการให้มีความถี่มากขึ้น 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

นายวรวิทย ์ ภูอวด 
น.ส.ณัฐภาส์  การรินทร ์

 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
นายวรวิทย์  ภูอวด 

น.ส.ณัฐภาส ์ การรินทร ์
 
 

 

    



 
แบบ  ปอ.๓ (ต่อ) 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

งวด/เวลาทีพ่บ 
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
กิจกรรม  การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ตามโครงการนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลในการจ่ายเบ้ียยังชีพ 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ขึน้ทะเบียนรับเบ้ีย
ยังชีพถูกต้องไม่ตกหล่น 
  - เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทีร่ับเบี้ยยัง
ชีพได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง ตรงตาม
กำหนดระยะเวลาทุกเดือน 
 

 
- เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรูค้วามเข้าใจใน
ระเบียบการจ่ายเงินเบีย้ยัง
ชีพและการขึ้นทะเบียนเบี้ย
ยังชีพ 
- มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายทุี่เสียชีวิต 
- เกิดความซ้ำซ้อนในการ
รับเบี้ยยังชีพ 

 
๒๙ ก.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
  - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเข้ารับการฝึกอบรม 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระเบียบได้
อย่างถูกต้องแมนยำ  และสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูการรับเบี้ยยังชีพได้
อย่างเป็นปัจจุบัน 

 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ 

นายวรวิทย์  ภูอวด 
น.ส.พัชรินทร์  ถิตย์กุล 

 

 

    

 
                       (ลงชื่อ)........................................ผู้รายงาน 

                             (นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม) 
                            นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 
               ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
  



 แบบ ปค.๔ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 
 
 
- ตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติดก่อนเข้าเป็นพนักงาน
เทศบาลและการต่อสัญญาจ้างทุกครั้งจะมีการตรวจสาร
เสพติด 
- มีบทลงโทษสำหรับผู้ติดสารเสพติด 
- มีการควบคุมและรักษาดูแลอย่างสม่ำเสมอ 
- มีการออกคำสั่งสำนักปลัดเทศบาล มอบหมายงานใน
หน้าที่โดยระบุหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

- ดูแลและบำรงุรักษารถยนตใ์ห้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
อยูเ่ป็นประจำ  
 

 

- มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อเป็นการกำหนด
กรอบอัตรากำลัง สำหรับการควบคุมภายในค่าใชจ้่าย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลประเภท
เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ๒๕๔๒ มาตร ๓๕ ที่กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ 

- เมื่อ สปสช.แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ผ่าน
ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) เจ้าหน้าที่
จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับ สปสช. และบันทึกข้อมูล
รายงานการนำส่งเงินเข้าระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ให้
ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง 
 

    ๑.๑ การตรวจหาสารเสพติดของบุคลากร 
    ๑.๒ การดแูลอาคารสำนกังานให้มีความคงทนถาวร 
    ๑.๓ การดูแลบ้านพักเทศบาล และแฟลตเทศบาล 
    ๑.๔ การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์
สำนักปลัดเทศบาลและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายอำนวยการ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ กำหนดให้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น โดยการควบคุมซึ่งกำหนดไว้ใน
กรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายกำหนดไว้  
     
 

    ๑.๒ การออกใบเสร็จค่าบริการทางการแพทย์
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.  
     
 
 
     



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๑.๓ การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการอ่ืนใน
การขอใช้หอประชุมธรรมมาภิบาลและห้องประชุมพวง
พะยอม 
     
 
    ๑.๔ การเกบ็ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
 
 
 
 
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และค่ารับรองเอกสารทะเบียนราษฎร และ พ.ร.บ.บัตร
ประจำตัวประชาชนต้องมีความถูกต้องโปร่งใส สุจริต 
    ๑.๒ การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และค่า
รับรองเอกสารทะเบียนและบัตรฯ จะต้องเก็บและนำ 
สง่เงินสำนักการคลังทุกวัน ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ๑.๓ การส่งข้อมูล e-LAAS ข้อมูลการออกใบเสร็จ
และการรับส่งเงินประจำวันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ ์
   ๑.๔ จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
 
 
 
 

- การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บค่าหอประชุมที่
กำหนดไว้ เพือ่ความถูกต้องตรงกัน เจ้าหน้าที่จะออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขอใชห้อประชุมฯ และบันทึกข้อมูล
รายงานการนำส่งเงินเข้าระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ให้
ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง 
- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบตามประกาศ
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่จะออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้สมัครสอบและบันทึกข้อมูล
รายงานการนำส่งเงินเข้าระบบบันทึกบัญชี e-LAAS  

ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง 

 
 

- การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่ารับรอง
เอกสารตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ 
และ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ มี
กำหนดไว้หลายประเภทที่ประชาชนผู้รับบริการต้อง
ชำระซึ่งจำเป็นต้องให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกันระหว่างประชาชนและพนกังานผู้เรียกเก็บเงิน
เพื่อความถูกต้องโปร่งใสสุจริตจึงมีการปิดประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่ารับรองเอกสาร 

- เมื่อมีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน
จะมอบให้พนักงานเจ้าหนา้ที่นำส่งเงินสำนักการคลัง
ทุกวนั - บันทึกข้อมูลการนำส่งเงินเข้าสู่ e –LAAS 

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทุกครั้งให้ถูกต้องครบถ้วนโดย
พนักงานผู้รับผิดชอบ 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนนิงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายรักษาความสงบ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เป็นการ
ทำงานที่ต้องควบคุมและจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผง
ลอย ดแูลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
    ๑.๒ ปฏิบัตหิน้าที่อำนวยความสะดวกและการ
จัดการจราจร 
    ๑.๓ นำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มาใช้
งานเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สินของประชาชน 
    ๑.๔ การใช้รถยนต์ตรวจการณ์เทศกิจออกตรวจตรา
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ที่อาจเป็นจุดเสี่ยงจะ
เกิดภัยและพื้นที่ที่เกิดภัยอยู่บ่อยครั้งเพือ่เตรียมความ
พร้อมหาแนวทางในการป้องกันและลดความรุนแรงของ
ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
    ๑.๒ ฝึกอบรมให้ความรูใ้นการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นให้กับอาสาสมัครปอ้งกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปภร.) และประชาชนในชุมชน ทั้ง ๓๖ 
ชุมชน เพื่อเป็นกำลังสนับสนนุเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    ๑.๓ รถยนต์ดับเพลิง อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.๔ มีคำสัง่มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ในหน่วยงาน 
 

 

 

- การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจต้องได้รับการ
ฝึกอบรมด้านกฎหมายเบื้องต้น เช่น พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดระเบียบทางเท้า พ.ร.บ.จราจรทางบก 
ฯลฯ 

- จราจร เจ้าหน้าที่เทศกิจได้รับการอบรมวิธีการ
สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด และความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก พร้องทั้งจัดหาอปุกณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น กรวยยาวสะท้อนแสง แผงกั้น
จราจร เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟเพ่ือใช้ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 

- มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ที่อาจเป็นจุด
เสี่ยงภัย เช่น การออกสำรวจชุมชนที่มีบ้านเรือนของ
ประชาชนอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม
เป็นประจำทุกปีในฤดูฝน เพื่อหาแนวทางการป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก หรือสำรวจพื้นที่ของออก
สำรวจชุมชนที่มีบ้านเรือนของประชาชนอยู่อย่า
ชุมชนที่มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยของประชาชน
ที่หนาแน่นซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนนิงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ อาคารสำนักงานเทศบาลเก่าและชำรุด
เนื่องจากก่อสร้างมานาน 
    ๒.๒ รถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัดเทศบาลมีการ
ใชง้านอยู่เป็นประจำทำให้รถยนต์บางส่วนมีสภาพชำรุด 
    ๒.๓ การตรวจคัดกรองสารเสพติดยังไม่แน่นอนและ
บุคลากรไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าที่ควร  
ฝ่ายอำนวยการ 
๒. การประเมนิความเสี่ยง    
    ๒.๑ สำนัก/กอง ต่างๆ มีความต้องการที่จะกำหนด
ตำแหน่งใหม่ขึ้นมาให้มากทีสุ่ด โดยไม่คำนึงถึงปริมาณ
งาน คือมีการกำหนดตำแหน่งคนล้นงานโดยขาดหลัก 
การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
    ๒.๒ ผู้ขอใช้หอประชุมมาชำระค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการอื่น หลังเวลาที่สำนักการคลังกำหนดรับเงิน
แล้ว 
    ๒.๓ ผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
หลังเวลาที่สำนักการคลังกำหนดรับเงิน 
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ การเรยีกเก็บเงินค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ 
ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร มีหลากหลายและ
แตกต่าง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการเรยีกเก็บ
เงินไม่ถูกต้องตามจำนวนเงินแต่ละประเภทตามที่
กฎหมายกำหนดไว ้    
    ๒.๒ การรบัเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่ารับรอง
เอกสารทะเบียนและบัตรฯ มีหลากหลายประเภทอาจมี
การผิดพลาดก้านการเรียกเก็บเงินไม่ถูกประเภทและ
อัตราตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีป้ายประกาศช้ีแจงรายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้หอประชุม และค่าบรกิารอื่นๆ ไว้ให้ผู้มาขอใช้ได้
เห็นชัดเจนเพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
 
 
 
 
- มีป้ายประกาศและพนักงานชี้แจงอัตราและประเภท
ค่าธรรมเนียมไว้ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้เห็นชัดเจน
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
- หลังจากการประชุมอบรมพนักงานและติดตามงานด้าน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเดอืนละ ๒ ครั้ง 
- จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการเพื่อรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
ได้รับการตอบรับแสดงความคิดเห็นจากประชาชน 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายรักษาความสงบ 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจใน
ควบคมุและจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย ฟุตบาท
ทางเท้า ดูแลรักษาความเป็นระเบียบอาจไม่ครอบคลุม
พืน้ที่รับผิดชอบหรือมีผู้ฝ่าฝนื ตั้งวางหาบเร่ แผงลอยบน
ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่เทศกิจเสี่ยงต่อ
ความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในระดับมาก
ที่สุด 
    ๒.๒ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ใช้งานใน
ปัจจุบัน มีการเปิดใช้งานระบบตลอด ๒๔ ชัว่โมง ซึ่ง
อาจส่งผลให้อปุกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายได้ 
 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ สาธารณภัยสามารถเกิดขึ้นได้จากความ
ประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
    ๒.๒ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ยังขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบาง
ประเภท เช่น การระงับอัคคีภัยจากวัตถุอันตราย
สารเคมีรั่วไหล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการจัด
ระเบียบการตั้งวางสิ่งของหรือสินค้าบนทางเท้าและผิว
จราจรบรเิวณหน้าบ้านหรืออาคาร ร้านค้าของประชาชน 
- จัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบ/ตรวจตราการต้ัง
วางสิ่งของหรือสินค้าบนทางเท้าและผิวจราจรตามถนน
สายต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนและขอความร่วมมือจาก
ประชาชนเมื่อพบเห็นผู้ฝ่าฝืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ หมั่นตรวจตราดแูลอาคารสำนักงานเป็นประจำ 
    ๓.๒ มีสมุดควบคุมการใช้รถยนต์ของพนักงานขับ
รถยนต์ทุกคัน 
    ๓.๓ ตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดก่อนเข้า
เป็นพนักงานเทศบาล และการต่อสัญญาจ้างทุกครั้งจะมี
การตรวจสารเสพติด 
    ๓.๔ มีการออกคำสั่งสำนักปลัดเทศบาล โดยมอบ 
หมายงานในหน้าที่โดยระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ฝ่ายอำนวยการ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตรวจใบเสร็จรับเงิน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องใน
ทุกครั้ง 
    ๓.๒ กำหนดโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของ
พนักงานและลูกจ้างสำหรับควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
 

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

    ๓.๑ หัวหนา้ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ เรียก
ตรวจใบเสร็จรบัเงินบันทึกเปรียบเทียบปรับ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินเพือ่ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

   ๓.๒ กำหนดห้วงเวลาในการทำงานคีย์ข้อมูล e-LAAS 
ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. ก่อนนำส่งเงินและ
ใบเสร็จให้สำนกัการคลังทุกวันทำการ 

 
 
 
- ดูแลและบำรงุรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
อยู่เป็นประจำและมีสมุดการควบคุมการใช้รถยนต์ของ
พนักงานขบัรถยนต์ทุกคัน 

- จัดให้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง เพื่อตรวจหาสารเสพติด 

 
 
 
 
 
- ให้เจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องลงนามในคำร้องการขอใช้
หอประชุมใบเสร็จรับเงิน และเก็บหลักฐานใบนำส่งเงิน
จากระบบ e-LAAS 

- ตรวจสอบความถูกต้องในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 

- การนำส่งเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง หากมีการมา
ชำระหลังจากที่คลังปิดรับเงินไปแล้ว จะนำส่งในวันทำ
การถัดไปโดยเร็ว 
 
 
- ให้พนักงานทีเ่ป็นข้าราชการทำหน้าที่ตรวจสอบและ
เป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และคา่รับรอง
ต่างๆ และลงนามในเอกสารใบเสร็จรับเงินทุกราย 

- ตรวจสอบรายการเปรียบเทียบปรบัค่าธรรมเนียมและ
ค่ารับรองทุกสัปดาห์ 
- จัดพิมพ์หลักฐานใบนำส่งเงินโดยระบบ e-LAAS จัดเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานทุกวัน 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 
ฝ่ายรักษาความสงบ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบฯ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เทศกิจ เช่น พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบทางเท้า 
     ๓.๒ จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ของความร่วมมือ
ในการจัดระเบียบการต้ังวางสิ่งของบนทางเท้าและผิว
จราจร 

    ๓.๓ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและตรวจสอบการ
ทำงานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็น
ประจำทุกวัน 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ มีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในหน่วยงาน 
และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 
    ๓.๒ มีการควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาโดย
ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดำเนนิการ
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด 
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง 
๓.๓ รายงานผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะยังไม่แน่นอน 
บุคลากรไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าที่ควร 
   ๓.๔ มีการวางระบบในการปฏิบัติงานและมีการ
ประชุมปรึกษาหารือในการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง และ
ติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ตามแผนดำเนิน
วานที่กำหนด 

 

- จัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบ/ตรวจตรา
การตั้งวางสิ่งของหรือสินค้าบนทางเท้าและผิจราจร
ตามถนนสายต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนและขอความ
ร่วมมอืจากประชาชน เมื่อพบเห็นผู้ฝ่าฝืน 

 

 

 

 

 
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือดำเนินการซ่อมแซมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อให้สามารถใช้ได้
ตามปกต ิ

 
 

- จัดเจ้าหน้าทีป่อ้งกันฯ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือเข้า
ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์  ตามที่จังหวัดจัดขึ้นประจำทุกปี เข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภัยบนตึกสูง โดย
ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ สถานตีำรวจภูธร
จังหวัดกาฬสินธุ์ มูลนิธิต่างๆ ฯลฯ เข้าร่วมฝกึซ้อมแผน
ป้องกันการก่อวินาศกรรม โดยมีสถานีตำรวจภูธรจังหวัด
กาฬสินธ์ุเป็นผู้ดำเนินการซักซ้อมแผน 

 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ มีการแจ้งเวียนหนังสือสั่งการและหนังสือต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้ทุกหน่วยงานเพื่อแจ้งพนักงานและลูกจ้าง
พนักงานจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
    ๔.๒ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางโซเชียล
มีเดียให้ประชาชนทราบ 
 
ฝ่ายอำนวยการ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ จัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการอื่นๆ ปิดไว้ให้ประชาชนทราบ และประกาศลง
เว็บไซด์เทศบาลหรือในเพจ Facebook เทศบาล 
    ๔.๒ ผู้บริหารมีการเรียกประชุมทุกครั้งทีม่ีการ
กำหนดตำแหน่งใหม่เพื่อกลัน่กรองการกำหนดตำแหน่ง
ต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะ
เรื่องของค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของเงิน
งบประมาณ 

- จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปภร.) ทั้งรุ่น ๑๑ เป็นประจำทุกปี ปีละ
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเป็นกำลัง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดเจ้าหน้าทีป่้องกันฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและระดับเขตปีละ ๒ 
ครั้ง  
- จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชท้ีท่ันสมัย และตรวจสอบ
บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 
 
 
 
- มีการสื่อสารเกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 

- งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
- มีป้ายประกาศช้ีแจงรายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้หอประชุม และค่าบรกิารอื่นๆ ไว้ให้ผู้มาขอใช้ได้
เห็นชัดเจนเพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ จัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ค่าบรกิารต่างๆ ปิดไว้ใหป้ระชาชนทราบและจัดทำ
ข้อมูลลงเว็บไซด์ของเทศบาล     
ฝ่ายรักษาความสงบ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ จัดทำประกาศขอความร่วมมือในการจัด
ระเบียบการต้ังวางสิ่งของหรือสินค้าบนทางเท้าและผิว
จราจรบริเวณหน้าบ้านหรืออาคารร้านค้าของประชาชน 
    ๔.๒ ประชมุชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ ๒ ครั้ง ต่อเดือน 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    - มีการรับข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความ
ถูกต้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
    - จัดทำประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อม
รับสถานการณท์ี่อาจเกิดขึ้น 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ ติดตามและประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ  
    ๕.๒ รายงานผลการตรวจปัสสาวะของพนักงาน/
พนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
    ๕.๓ รายงานผลการสำรวจอาคารเป็นประจำทุก
เดือน 
    ๕.๔ ดแูลและรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ดีอยู่เป็นประจำทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบ 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ฝ่ายอำนวยการ 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ว่าการปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบฯ ที่กำหนดหรือไม่ 
    ๕.๒ ตรวจสอบการนำส่งเงินให้กับสำนักการคลังว่า
เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
    ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ หัวหน้าฝ่ายปกครองตรวจใบเสร็จและเอกสาร
การรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่ารับรองเอกสาร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าการปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบฯ ที่กำหนดหรือไม ่
    ๕.๒ ติดตามว่าได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งแบ่งงาน
มอบหมายหน้าที่ให้พนกังานหรือไม ่
    ๕.๓ ตรวจสอบการนำส่งเงินต่อสำนักการคลังเป็นไป
โดยถูกต้องทุกวันทำการหรือไม่ 
ฝ่ายรักษาความสงบ 
๕. กจิกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจแบ่งเป็น 
๒ ชุด แต่ละชดุมีหัวหน้าชุดเป็นผู้กำกับดูแลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
    ๕.๒ การประเมนิการควบคุมด้วยตนเอง คือมีการ
ติดตามประเมินผลระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบ
ตลาด หาบเร่ แผงลอย และอำนวยความสะดวก จัดการ
จราจร 
 

 
 
- งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลดัเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สุ่มตรวจใบเสร็จรับเงินว่าถูกต้องตามประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และคา่รับรองต่างๆ  
- ผลการประเมิน พนักงานปฏิบัติตามคำสั่งมอบหมาย
งานอย่างถูกต้อง การนำส่งเงินถูกต้องตามระเบียบ 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นประจำทุกเดือน 

 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. กจิกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง คือ มีการ
ติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปีละ ๑ ครั้ง 
    ๕.๒ ประเมินจากสถิติการเกิดสาธารณภัยเทียบกับปี
ที่ผ่านมา 
    ๕.๓ ทดสอบความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุก ๔ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

สำนักการคลัง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ มีคำสัง่มอบหมายงานในหน้าที่และความ
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 
    ๑.๒ พนักงานมีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามปรัชญา
และรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร เพื่อให้ภารกิจของ
องค์กร สำเร็จตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ๒.๑ พนักงาน/พนักงานจ้างบางราย ยังไม่เข้าใจใน
ผลร้ายที่จะเกดิขึ้นจากยาเสพติด และเมื่อเสพแล้วต่อ
ยอดเป็นผู้ค้ารายย่อย 
     ๒.๒ ขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-GP  
     ๒.๓ ผู้ทรงเช็คมารับเช็คแล้วไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน จน
เช็คหมดอายุทำใหเ้ป็นภาระทางบัญช ี
     ๒.๔ ประชาชนมาชำระภาษีล่าช้าต้องแจ้งเตือน 
     ๒.๕ ประชาชนมาทำสัญญาล่าช้า และค้างค่าเช่า 
หรือชำระล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา 
     ๒.๖ ข้อมูลทรัพย์สินทางแผนที่ภาษี มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์อยู่ตลอดจึงต้องปรับปรุงข้อมูล
อยู่เป็นประจำเสมอ 
 
 
 
 

 

สำนักการคลัง ประกอบด้วย ๗ ฝ่าย คือ 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
- ฝ่ายสถิติการคลัง 
- ฝ่ายการเงินและบัญช ี
- ฝ่ายพัฒนารายได้ 
- ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์
- ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- มีการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและใหม้ี
การรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างต่อเนื่องและเป็น
ประจำ 
- ให้หน่วยงานของสำนกัการคลัง ประกอบด้วย ๒ ส่วน
บริหารและ ๗ ฝ่าย สถานที่ทำงานไม่เป็นเอกเทศและไม่
เป็นสัดส่วน ทำให้การบริหารงานในแต่ละฝา่ยและการ
ควบคุมรักษาขอ้มูลตา่งๆ ไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร 
- ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานของควบคุมภายใน 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สม่ำเสมอ 
- ได้ดำเนินการตามข้อระเบียบ กฎหมาย ในทุกด้านไม่
เกิดความเสียหายกับทางราชการ ตามผลการตรวจสอบ
ในข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ส.ต.ง. ในการเข้า
ตรวจสอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 

 

 

 

 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ตรวจปัสสาวะพนักงาน/พนักงานจ้าง เป็น
ประจำทุกเดือน 
    ๓.๒ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดหา
พัสดุได้ทันภายในระยะเวลาที่ต้องการตามแผนการ
จัดหาพัสดุประจำปี (ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง (ผด.๕) 
    ๓.๓ บันทึกข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้างในระบบ e-GP 
ให้ถูกตอ้งครบถ้วนทุกรายการ 
    ๓.๔ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการติดต่อเจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิ์รับเงินมารับเช็ค 
    ๓.๕ กำหนดนโยบายหรือแผนการเร่งรัดจัดเก็บภาษี
ให้ชัดเจน 
    ๓.๖ สำรวจและจัดทำรายชื่อผู้มาทำสัญญากับ
เทศบาลฯ เป็นประจำทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน 
    ๓.๗ ปรับปรุงข้อมลูทรัพยส์ินให้เป็นปจัจบุันจาก
ฐานข้อมูลของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    ๓.๘ รายงานจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นประจำทุก ๓ เดอืน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ มีการเปิดรับข้อมูลตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือความรู้ใหม่ๆ จากทาง Internet อย่าง
สม่ำเสมอทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
    ๔.๒ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กับหน่วยงานผู้ใช้
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อความชำนาญในการ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
    ๔.๓ ควบคุมดูแลการเก็บรักษาเทคโนโลยีให้ถูกต้อง
ตามหลักวิธีของแต่ละประเภท  
    ๔.๔ ศึกษาหาข้อมลูทางเว็บไซด์เกี่ยวกับระบบบัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ         

 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๔.๕ มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อประเภทต่างๆ เช่น 
เสียงตามสาย เว็บไซต์ของเทศบาล เคเบิลทวีี วารสาร
ของเทศบาล และหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการมา
ชำระภาษีตามวันเวลาที่กำหนด 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ แจ้งผลการตรวจปัสสาวะของพนักงาน/
พนักงานจ้างเป็นประจำทุกเดือน 
    ๕.๒ การควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลใน
ระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ โดย
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง และผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ขึ้นไป 
    ๕.๓ ประเมินการควบคุมด้วยตนเองปีละครั้ง 
    ๕.๔ ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายในปีละครั้ง 
    ๕.๕ สรุปผลรายงานผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำเดือน 
    ๕.๖ ตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเช่าแต่ละ
ประเภท 
    ๕.๗ มีการตรวจสอบผู้ค้างชำระค่าเช่าแต่ละประเภท 
    ๕.๘ รายงานผลตรวจปัสสาวะของพนักงาน/
พนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
         
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

สำนักการช่าง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ กำหนดคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามความถนัด และบริบทของการดำเนินงาน
ของแต่ละส่วน/ฝ่าย ที่เหมาะสมและชัดเจน 
    ๑.๒ กำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางของการ
ดำเนินงานในระดับกิจกรรมให้สอดคล้องและสนับสนุน
ตามนโยบายของผู้บริหารโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นหลัก 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ พนักงาน/พนักงานจ้างบางรายยังไม่ให้ความ
ร่วมมือ และยังไม่เข้าใจในผลร้ายที่จะเกิดขึ้น และเมื่อ
เสพแล้วอาจต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้ 
    ๒.๒ การเกบ็เอกสารไม่เป็นระเบียบทำให้เอกสาร
สูญหาย 
    ๒.๓ แบบรปูรายงานและราคาก่อสร้างมีความคาด
เคลื่อนหรือประชาชนต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไข 
    ๒.๔ บุคลากรบางรายขาดทักษะ ในการแก้ไขปัญหา
และขาดการประสานงานกับหัวหน้างานในบางครั้งทำ
ให้เกิดการคุมงานผิดพลาด 
    ๒.๕ ผู้ขออนุญาตก่อสร้างจัดเตรียมเอกสารไม่
ครบถ้วนและขออนญุาตก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลน
ที่ได้รับอนุญาต 
    ๒.๖ บุคลากรบางรายขาดความรู้ทักษะประสบ 
การณ์ด้านไฟฟ้า 
    ๒.๗ บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้น 
 

     
    สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักการช่าง ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏตาม
คำสั่ง  โดยแบง่ออกเป็น  ๒ ส่วน ๕ ฝ่าย และ ๘ งาน 
ดังนี้ 
    ๑. ส่วนควบคุมการก่อสรา้งอาคารและผังเมือง 
    ๒. ส่วนการโยธา 
ฝ่ายประกอบด้วย 
    ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
    ๒. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง   
    ๓. ฝ่ายสาธารณูปโภค 
    ๔. ฝ่ายศนูย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร 
    ๕. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
งานประกอบด้วย 
    ๑. งานธุรการ 
    ๒. งานวิศวกรรม 
    ๓. งานสถาปัตยกรรม 
    ๔. งานควบคุมอาคาร 
    ๕. งานผังเมือง 
    ๖. งานบำรุงรักษาทางและสะพาน 
    ๗. งานสวนสาธารณะ 
    ๘. งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
 โดยวิเคราะห์ประเมนิผลตามองค์กรประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สภาพแวดล้อมการ
ควบคุมสำนักการช่าง ในภาพรวมรูปแบบการทำงาน
ภายใต้นโยบายของผู้บริหารตามโครงสร้างขององค์กร  
มีการมอบอำนาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบเหมาะสม  



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนนิงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๒.๘ ผู้ปฏิบัติงานบางรายขาดทักษะความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
    ๒.๙ รถยนต์และเครื่องจักรกลส่วนมากมีอายุการใช้
งานมานานและเกิดการเสื่อมสภาพและชำรุดจากการใช้
งาน 
 
๓. กิจกรรมควบคุม 
    ๓.๑ ตรวจคัดกรองปัสสาวะเป็นประจำทุกเดือนและ
คาดโทษพนักงาน/พนักงานจ้าง ที่ตรวจพบสารเสพติด 
    ๓.๒ ควบคุมการปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามแนวทาง
และหลักการทัง้ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
    ๓.๓ ออกแบบและประมาณราคาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวข้องตาม
แผนงาน/โครงการ 
    ๓.๔ แต่งต้ังนายช่างเขต พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ และจดัทำแผ่นพับแสดงหลักฐานใบขอแจ้งแก่ผู้
ย่ืน 
    ๓.๕ ออกบริการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเกี่ยวกับ
การซ่อมบำรุงถนนให้ทันต่อความต้องการของประชาชน
และหน่วยงานอ่ืนเป็นหลกั 
    ๓.๖ มีการติดต้ังเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมาย
เตือนขณะปฏิบัติหน้าที่ 
    ๓.๗ จัดเตรียมความพร้อมของวัสดุ – อุปกรณ์ และ
ตรวจสอบรถยนต์/เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ในแต่ละกิจกรรม 
 
 

พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่าย
ควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ฝ่ายควบคุม
อาคารและผังเมือง  ฝ่ายสาธารณูปโภค และฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกลและระบบจราจร  ซึ่งมีการติดตาม
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยง
ลดลง 
 
- ในภาพรวมมกีิจกรรมควบคมุที่เหมาะสมพอเพียง และ
มีประสิทธิผลพอสมควรในสำนักการช่าง พบว่า กิจกรรม
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามแนวทางที่ถูกต้องตาม
เกณฑ์ทั้งทางทฤษฎแีละทางปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชานำ
ระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัต ิ
งาน 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร   
     ๔.๑ ประชุมให้คำแนะนำให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
งานและประสานงานในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
ร่วมกัน 
    ๔.๒ แจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
    ๔.๓ นำแบบ INTERNET มาช่วยในการบริหารและ
การปฏิบตัิราชการทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพ 
สามารถรับรูข้อ้มูลข่าวสารได้รวดเร็ว ทันเวลา ตรวจเช็ค
ข้อมูลได้จากระบบ INTERNET เช่น กำหนดราคากลาง 
วัสดุก่อสร้าง การหาค่าพิกัด การหาหนังสือราชการ 
ระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     ๕.๑ รายงานผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะของ
พนักงาน/พนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

    ๕.๒ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่
ละส่วนงาน/ฝ่าย โดยมีหวัหน้างานเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูล 
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุก
สัปดาห ์
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีอยู่ในเทศบาล มาช่วยใน
การปฏิบัติงานรวมถึงหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
งานดา้นช่าง และการส่งเจ้าหน้าที่ออกพ้ืนที่สำรวจข้อมูล
ต่างๆ กับทางชุมชนและประชาชนโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหาร
มกีารติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุก
สิ้นปี โดยนำผลการประเมนิจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอ 

แนะผู้บริหารเพื่อส่งแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจำปีต่อไป 

 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

สำนักการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายส่งเสริมสขุภาพ ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม และฝ่ายบริการสาธารณสุข บางงานไม่มี
เจ้าหน้าที่ (ตัวบุคคล) ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนมี
ภาระงานมาก 
    ๑.๒ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และพัฒนาวิธีการทำงานให้ทันต่อเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้เข้ารับการ
อบรมในด้านคุณธรรม จริยธรรม เทคนิคในการทำงาน
เฉพาะด้านตามวิชาชีพของแต่ละคน ทั้งในส่วนที่
เทศบาลจัดให้ และหน่วยงานอ่ืนจัดและเทศบาลฯ ส่ง
เข้ารับการอบรม ยังมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
หรือพนักงานจ้างภาคสนามงานรักษาความสะอาดได้รับ
การพัฒนาศักยภาพโดยการอบรมค่อนข้างน้อย ทำให้
แนวคิดในการบริการประชาชนยังไม่พัฒนาทัดเทียมกับ
งานอื่น   
    ๑.๓ การเกบ็เงินค่าธรรมเนียม ค่าให้บรกิารต่างๆ 
จะมีคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน และจะต้อง
นำส่งเงินกับสำนักการคลังทุกวันตาม ระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 
    ๑.๔ การส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนตามกลุ่ม
วัย มีการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มแม่และ
เด็ก วัยรุน่ วัยทำงาน และวัยสูงอายุในพื้นที่ ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัย 

 
 
    - มีการออกคำสั่งมอบหมายงานครอบคลุมทุกงาน
รวมทั้งงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ (ตัวบุคคล) ก็สามารถ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ได้ โดยอาศัยบุคลากรใน
งานอื่นๆ มาช่วยปฏิบัติงาน บางกิจกรรมใช้คำสั่งเฉพาะ
กิจให้เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ มาช่วยดำเนินงานทำให้มีความเสี่ยง
น้อยและไม่เกดิปัญหาในการทำงาน 
    - มีการจัดให้ความรู้ ให้คำแนะนำ จัดอบรมโดย
หัวหน้างานจัดอบรมเองในส่วนขาดหรือในส่วนที่ต้อง
พัฒนา รวมทั้งให้เข้ารับการอบรมในกรณทีี่เทศบาลจัดให้
เป็นการเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ใน
ส่วนทักษะเฉพาะเรื่องหัวหน้างานจะให้คำแนะนำเป็น
รายบุคคล ทำให้มีความเสี่ยงน้อยและไม่เกดิปัญหาใน
การทำงาน 
    - เมื่อมีการรับค่าธรรมเนียม หรือรับเงินคา่ให้บริการ
ต่างๆ จะออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งและนำเงินส่งสำนัก
การคลังทุกวัน จึงไม่มีความเสี่ยง 
    - มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิและสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลดำเนินการเองและ
มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกเข้าไปในชุมชน เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ นอกจากนั้นยัง
มีภาคประชาชนที่มีความรู้ด้านสุขภาพให้กบัประชาชน
ในชุมชน แมจ้ะไม่ครอบคลุมทั้งหมดประชาชนที่ไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมสว่นใหญ่เป็นผู้ทีม่ีอาชีพรับราชการ ทำงาน
นอกบ้านหรือคหบดีในพื้นทีถ่ือว่าไม่มีความเสี่ยง 
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    ๑.๕ ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดสำหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยการให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่
ในสังกัดให้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติดต่อสุขภาพผิด
กฎหมายและผิดวินัยของทางราชการ 
    ๑.๖ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสำหรับประชาชน
จะมีการควบคุมโรคติดต่อหลายๆ โรค เช่น โรคท้องร่วง
อย่างแรงจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือมี
สารปนเป้ือน โรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก โรคพิษสุนัขบ้า 
ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และโรคไข้เลือดออกเป็น
โรคติดต่อตามฤดูกาลและมีการเจ็บปว่ยทุกป ี
    ๑.๗ การลดภาวะโรคร้อนโดยการลดปริมาณขยะ
จากต้นทาง มีการลดปริมาณขยะจากต้นทางในทุก
ชุมชน โดยนำขยะที่ใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่เป็น
การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ มาบริโภคในกระบวนการผลิตทำให้เกิด
ความร้อนเพิ่มในบรรยากาศการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
มากๆ ทำให้เสยีสมดุลเกิดภาวะโลกร้อน ปริมาณขยะ
จำนวนมากเมื่อกำจัดขั้นสุดท้ายโดยการฝังกลบมีการใช้
เครื่องจักรทำให้เกิดความร้อนเช่นเดียวกัน 

๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ โอกาสที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เคยเสพยาเสพ
ติด หลังจากเลิกยาแล้วกลับมาเสพอีกครั้ง และอาจทำ
ให้เพื่อนร่วมงานเสพด้วย นำมาสู่การเสียสขุภาพ การ
ลักขโมยสิ่งของของทางราชการ ผิดกฎหมายและผิด
วินัยของทางราชการ 
    ๒.๒ ประชาชนมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
มากขึ้นและเปน็ไปได้ทุกฤดูกาลจากเชื้อไข้เลือดออก
พัฒนาสายพันธ์ุไปเรื่อยๆ ทำให้รักษายากกว่าเดิมผู้ป่วย
มีอาการรุนแรงกว่าเดิม ปัจจุบันยุงลายที่เป็นพาหะนำ
โรคไข้เลือดออกยังเป็นพาหะนำโรคไข้ซิก้าอีกด้วย 

    - เมื่อมีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพบว่า มี
เจ้าหน้าที่ภาคสนามงานรักษาความสะอาดบางคนพบ
สารเสพติด แมเ้ทศบาลได้ส่งไปเข้าค่ายบำบัดคืนคนดีให้
สังคมแล้วก็ตาม ก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องแก้ไขและ
เฝ้าระวังการกลับมาเสพอีก 
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    ๒.๓ โรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในเขตเทศบาลในปี 
๒๕๖๑ เนื่องจากเจ้าของสุนัขขาดความรู้ความเข้าใจใน
การฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคว่าต้องฉีดทุกปี เมือ่สุนัขแสดง
อาการของโรคพิษสุนัขบ้า เจา้หน้าที่จะต้องออก
สอบสวนโรคและควบคุมโรคตามแนวทางทีก่ำหนด
รวมทัง้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบวิธีปฏิบัติถูกต้องทาง
ตามสาย หอกระจายข่าว เฟสบุ๊ก/ไลน ์
    ๒.๔ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นโรงฆ่า
สัตว์ที่ได้มาตรฐานมีกระบวนการฆ่าชำแหละสัตว์ด้วย
เทคโนโลยีที่ทนัสมัยด้วยระบบราวแขวน แต่เนื่องจาก
จัดตั้งมานานตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ทำให้อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องจักรต่างๆ บางส่วนชำรุดจากการใช้งานมานาน 
เสื่อมสภาพจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมอยูบ่่อยๆ เพื่อ
รักษามาตรฐานและเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์
ที่สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้บริการแก่ประชาชนอยู่
เสมอ 
    ๒.๕ การดูแลสุขภาพด้านทันตสาธารณสุขเป็นสิ่งที่
จำเป็นและจะต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ปัจจุบัน
ยังขาดบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข จึงจำเป็นที่จะต้อง
สรรหาบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขมาปฏิบัติงานที่
เทศบาลปัจจุบันได้แก้ปัญหาโดยประสานขอความ
ร่วมมือมาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และมอบหมายให้
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทน 
 
 
 
  

สรุปผลการประเมิน     
    โครงสร้างการควบคุมภายในของสำนักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพียงพอ สามารถให้บริการ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจงานได้อย่างไม่มี
ความเสี่ยง การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้การ
ทำงานสำเร็จลุล่วงประสานได้เป็นอย่างดี การพัฒนา
บุคลากรให้มีศกัยภาพในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุกำหนดไว้ การสร้าง
เสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยดำเนินการได้ครบทุก
กลุ่ม 
    อย่างไรก็ตามยังมีความเสีย่งที่ต้องทำการติดตาม
ประเมินผล ๙ กิจกรรม  ดังนี ้ 
    ๑. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
    ๒. กิจกรรมการซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์/
เครื่องจักร 
    ๓. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    ๔. กิจกรรมการฆ่าชำแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
เมอืงกาฬสนิธุ์   
    ๕. กิจกรรมการควบคุมป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
    ๖. กิจกรรมการป้องกันการออกใบอนุญาตและ
ใบเสร็จตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
    ๗. กิจกรรมการให้บริการทันตกรรม 
    ๘. กิจกรรมการดูแลและส่งเสริมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
    ๙. การรักษาความสะอาดถนน การเก็บขนขยะ และ
การเก็บกิ่งไม ้
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๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ มีมาตรการหรือกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ที่เคยเสพ
ยาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลด ละ เลิก ยา
เสพติด มาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคม หากพบ
พฤติกรรมผิดปกติ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการ
ตรวจสอบอย่างจริงจัง และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาลงโทษตามแนวทางของราชการ 
    ๓.๒ ควบคุมลูกน้ำยุงลายอันเป็นพาหะนำโรค
ไข้เลือดออกให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการทั้งในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 
และการแจ้งขา่วหากมีผู้ป่วยเกิดขึ้นเพือ่ควบคุมการ
ระบาดให้เร็วที่สุด 
    ๓.๓ การปอ้งกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มี
บุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ (นายสัตวแพทย์/ 
สัตวบาล) มีสถานพยาบาลสัตว์สำหรับให้บรกิารในเชิง
รับ และมีแผนออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ให้กับกับสนุัข-แมวในเชิงรุกทุกป ี
    ๓.๔ การควบคุมการฆ่าสัตว์มีนายสัตวแพทย์ควบคมุ
กำกับในการฆ่าชำแหละสัตว์ ดำเนินการฆ่าและ
ชำแหละสัตว์ของแต่ละรายตามความต้องการ และยังมี
กล้องวงจรปิดสามารถตรวจสอบจำนวนสัตว์และ
ขั้นตอนการทำงานได้ 
    ๓.๕ การให้บริการด้านทันตสาธารณสุข เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงได ้
    ๓.๖ การรกัษาความสะอาดถนน การเก็บขนขยะ
และเก็บขนกิ่งไม้ เพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาดมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการ
ดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก ่ในการประชุม
ประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชน ประชุม
ประจำเดือนของ อสม. ในโรงเรียนผู้สูงอายุ โทรศัพท์
ทาง Application Line , Facebook , ประกาศทางหอ
กระจายข่าว และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ    
    ๔.๒ การรายงานข้อมูลดำเนินงานสื่อสารผ่านทาง
เอกสารหนังสือราชการ การลงข้อมูล online ใน
โปรแกรมสำเรจ็รูปตามระบบของทางราชการทุก ระบบ 
เช่น Hosxp ของหน่วยบริการปฐมภูมิ e-LAAS ของ
หน่วยงานคลัง เป็นต้น 
    ๔.๓ การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ระเบียบ หนงัสือสั่งการ
ต่างๆ โดยสืบค้นทาง Internet 
    ๔.๔ ประสานขอรับการสนับสนุนทันตแพทย์จาก
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์มาช่วยปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ ทั้ง ๒ แห่ง และขอรับการ
สนับสนุนวัสดอุุปกรณ์ทางทันตกรรมจากโรงพยาบาล
กาฬสินธ์ุ  

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ ประเมินโดยการจัดทำรายงานประจำวันและ
ประจำเดือน หรือรายโครงการ/รายกิจกรรม โดย
เจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าหรือรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
    ๕.๒ ประเมินผลโดยใช้ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการในการควบคุมกำกับการทำงาน 
    ๕.๓ ประเมินโดยการออกตรวจตดิตามกำกับการ
ดำเนินงาน 
    ๕.๔ ประเมินโดยการประเมินความพึงพอใจ
ประชาชนต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
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สำนักการศึกษา 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ ผู้บริหารจัดให้มีโครงการสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายในใต้การกำกับดแูลของผู้กำกับดูแล 
    ๑.๒ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานวัตถุประสงค์และแนวทางของการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร โดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน 

๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ สถานศึกษาในสังกัดบางแห่งจัดส่งแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีล่าช้า ทำให้การ
จัดทำแผนฯ ของสำนักฯ ล่าช้า 
    ๒.๒ หนังสอืเอกสารของแต่ละฝ่าย/งานมีจำนวน
มาก การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบทำให้การค้นหาใช้
เวลานาน 
    ๒.๓ การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน พัสดุ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่
ขาดทักษะ ขาดประสบการณ์ 
    ๒.๔ การขออนุญาตใช้รถยนต์ของสำนักฯ ลงบันทึก
การใช้รถ ตามแบบ ๓ และแบบ ๔ ไม่เป็นปัจจุบัน 
    ๒.๕ การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรณีรบันักเรียนเพิ่ม ทำให้ขาด
บุคลากรครูช่วงเปิดภาคเรียน การปรับเปลี่ยนพนักงาน 
ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเน่ืองและขาดทักษะ
ประสบการณ์ การพิจารณารับ โอนยา้ย หรือพิจารณา
รับ โอนย้าย หรือพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนของ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาล่าช้า ทำให้ไม่
เป็นไปตามห้วงกำหนด 

สรุปผลการประเมิน 
    สำนักการศกึษา มีโครงสรา้งเป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมีการควบคุมทีพ่ยีงพอและเหมาะสม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามยัง
พบความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้และยังคงสามารถ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร จำนวน ๘ กระบวนงาน คือ   

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจำป ี

(๒) การจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 
    (๓) การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของสำนัก
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 
    (๔) การใชร้ถยนต์ของสำนักการศึกษา 
    (๕) การบรหิารงานบุคคล 
    (๖) การออกนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 
    (๗) พัฒนายกผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน O-
NET ป.๖ , ม.๓ , ม.๖ 
    (๘) การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร 

    จึงต้องนำไปปรับปรุงตามแบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ต่อไป 
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๒.๖ ครูบางรายยังจัดทำแผนการสอนและสอนไม่
ตรงตามหลักสูตรที่ทางสถานศึกษากำหนด ทำให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่ตรงตามหลักสูตรกำหนด 
    ๒.๗ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน O-NET  
ชั้น ป.๖ , ม.๓ , ม.๖ อยูใ่นระดับต่ำทุกระดับ (ระดับ
หน่วยงานและสังกัดอื่น) 
    ๒.๘ บุคลากรบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ
คัดกรองหาสารเสพติด 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ มีหนังสือสั่งการ มีปฏิทินการจัดทำแผนที่
ชัดเจน 
    ๓.๒ มีการอบรม มีระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานสารบรรณ 
   ๓.๓ มีคำสั่งมอบหมายงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบการรับเงิน การเบกิจ่าย และการ
เก็บรักษาเงินฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
   ๓.๔ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
   ๓.๕ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย พ.ร.บ.การ
บริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
   ๓.๖ มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่การสอนตามรายชั่วโมง
ของครูแต่ละคนมีการออกนิเทศ ติดตามประเมินผล
จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๓.๗ มีการสุ่มตรวจคัดกรองปัสสาวะหาสารเสพติด
กับพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง กำชับไม่ให้
บุคลากรไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ ใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม 
เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น การสืบค้นข้อมูล 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
    ๔.๒ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของสำนัก และ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ 
หนังสือแจ้งเวียน และให้คำปรึกษา แนะนำต่างๆ      
    ๔.๓ ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น ระเบียบ 
หนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และทันสมัยกับ
การเปลี่ยนแปลง 

๕. กจิกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ มีการประเมินผล ตดิตามการดำเนินโครงการ
โดยจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่างๆ 
    ๕.๒ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำอย่าง
ต่อเนื่อง 
    ๕.๓ ตรวจสอบจากการส่งรายงานประจำเดือนและ
ประจำป ี
    ๕.๔ ติดตามประเมินผลจากการประชุมประจำเดือน 
    ๕.๕ สรุปผลการปฏบิัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
    
 
 

 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ ์
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการจดัทำโครงการ   เป็นความเสีย่งที่เกิดจาก 
"สภาพแวดล้อมภายใน"  ดังนี ้
     ๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำป ี
     ๒. มีคำสั่งแต่งต้ังการปฏิบัติงานทีช่ัดเจน  
     ๓. ส่งเสรมิให้มีการพัฒนาครใูนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้
     ๔. ปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ 
     ๕. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๖. มีคำสั่งมอบหมายงานผู้ดำเนินการตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะและรวบรวมข้อมูลทีช่ัดเจน 
     ๗. ปฏบิัติงานตามคำสั่ง และมีการควบคุมการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
     ๘. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการดูแล
รักษาการใช้ประโยชน์อาคารสถานที ่
 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
     ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสอบ  
O-NET ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โรงเรียนและ
หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
     ๒. นักเรียนบางคนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ขาดระเบียบวินัยความรับผิดชอบในการ
ทำงานและขาดความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
     ๓. บุคลากรสนับสนุนการสอน ไม่เข้าใจในขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ 
     ๕. นักเรียนอาจตกเป็นเหยื่อ จากการล่อลวงหรือ
ชักชวนจากเพื่อน บุคคลในครอบครัวให้ไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม  
 

ผลการประเมนิ 
    จากการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยา
สิทธิ์ มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี การ
ควบคุมดูนักเรียนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมี
จุดอ่อนพบความเสี่ยงในเรื่อง งานวิชาการ ผลการสอบ 
O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้คะแนนไม่
ถึงเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนบางคนขาด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์ขาดระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบในการทำงานและขาดความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่
เรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ บุคลากรสนับสนุน
การสอนไม่เข้าใจในขั้นตอนการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ งานกิจการนักเรียน นักเรียนอาจตกเปน็เหย่ือ
จากการล่อลวงหรือชักชวนจากเพื่อน บุคคลในครอบครัว
ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
บางคนครอบครัวแตกแยก พอ่แม่หย่าร้างกัน หรือไป
ทำงานต่างจังหวัด นักเรียนได้รับการดูแลจากญาติผู้ใหญ่ 
ซึ่งอาจทำให้นกัเรียนไม่ค่อยเชื่อฟัง และการดูแลอาจไม่
กวดขันเท่าที่ควร นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยทีี่ไม่เหมาะสม
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้มีอทิธิพลต่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน งานบุคลากร มีคำสั่งมอบหมายงานที่
ชัดเจน ครูสอนภาษาอังกฤษมีไม่เพียงพอต่อการสอน
นักเรียน ผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะของบุคลากร
ได้รับข้อมูลไม่พบสารเสพติด บุคลากรบางรายไม่ได้รับ
การตรวจเนื่องจากติดภารกิจการเรียนการสอนและลา
ปฏิบัติราชการ และกำชับไม่ให้บุคลากรยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนนิงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

     ๖. นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้มีอิทธพิลต่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
     ๗. นักเรียนมีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน 
และส่วนใหญม่าจากครอบครัวที่แตกแยก นักเรียน
ส่วนมากได้รับการดูแลจากญาติผู้ใหญ ่เช่น ปู่ ย่า ตา 
ยาย 
     ๘. ครูสอนภาษาอังกฤษมีไม่เพียงพอ 
     ๙. ผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะยังไม่แน่นอน
บุคลากรบางรายไม่ได้รับการตรวจปัสสาวะเนื่องจากติด
ภารกิจการเรียนการสอนและการลาปฏิบัติราชการ 
    ๑๐. มีการให้บริการแก่ชุมชน ประชาสัมพันธ์ติดต่อ
ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็น
อย่างดี จึงไม่มีความเสี่ยงในการดำเนินงาน 
    ๑๑. อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ก่อสร้าง
มานาน ในฤดฝูนมีน้ำรั่วซึมไหลมาจากเพดานและมีกลิ่น
มูลนก 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๑. มอบหมายให้ครูผู้ติวนกัเรียนเสริมในชั่วโมงแรก
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ วันละ ๑ ช่ัวโมง มีติวเตอร์มาติวเข้ม
ให้นักเรียนเพ่ือเพ่ิมทักษะในกลุ่มสาระต่างๆ 
    ๒. ส่งเสริมพัฒนาครูในแต่ละกลุ่มสาระ จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนได้คิดวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ 
    ๓. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างต่อเนื่อง  
 

งานสัมพันธ์กับชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนได้มอบหมายงาน
ตามคำสั่งของโรงเรียนที่ชัดเจน ดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับงบประมาณ มีการให้บริการแก่
ชุมชนประชาสัมพันธ์ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้
งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกครั้ง งานอาคารสถานที่มีการ
ควบคุมดูแลการดำเนินงาน ซ่อมแซมปรับปรุงส่วนที่เป็น
ปัญหามีน้ำรั่วซึมไหลลงมาหอ้งเรียนและห้องน้ำอย่าง
ต่อเนื่อง อาคารอเนกประสงค์สกปรกมีกลิ่นเหม็นจากมูล
นกและมีกลิ่นเหม็นจากร้านขายอาหารของแม่ค้าที่ขาย
ของอยู่ด้านนอกโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธิ์ มีการควบคุมภายในครบ ๕ 
องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็
ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี ้
    ๑. กิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนการสอน 
    ๒. กิจกรรมการเบกิจ่าย   
    ๓. กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
    ๔. กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
    ๕. กิจกรรมการตรวจคัดกรองสารเสพติด 
    ๖. กิจกรรมการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๔. จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 
    ๕. ส่งครู/บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการ การเงิน
และพัสดุเข้ารบัการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 
    ๖. เจ้าหน้าที่จากเทศบาลมาให้คำแนะนำในการ
ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ 
    ๗. นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการการศึกษาเพ่ือ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)  
    ๘. ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอและ
จัดโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาระดับชั้น  
ป.๔-๖ 
    ๙. ตรวจสารเสพติดกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
    ๑๐. ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในโครงการพ่อครูแม่
ครูและขดความร่วมมือจากผูป้กครองให้ดูแล สังเกต
พฤติกรรม สอดส่องการเล่นโซเชียลของเด็กอย่างใกล้ชิด 
    ๑๑. สำรวจนักเรียนที่นำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน
และให้นำฝากไว้กับครูประจำชั้นเพ่ือป้องกันการใช้
โทรศัพท์ระหว่างเรียน และรับคืนหลังเลิกเรยีน  
    ๑๒. จัดหาครูต่างชาติโดยร่วมมือกับองค์กรอื่น 
    ๑๓. มอบหมายครูที่มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษทำการสอนนักเรียนในระดับชั้นที่ไม่
เพียงพอตามโครงสร้างของหลักสูตร 
    ๑๔. ตรวจคัดกรองปัสสาวะในตัวบุคลากรใน
สถานศึกษา 
    ๑๕. กำชับไม่ให้บุคลากรไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
ทุกชนิด 
    ๑๖. มีการตรวจปัสสาวะในตัวบุคลากรในโรงเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 
    ๑๗. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีให้
สอดคล้องกับงบประมาณ 

 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๑๘. ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
    ๑๙. ฝ่ายบริหารและฝ่ายอาคารสถานที่ได้ติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้นเป็นระยะๆ 
    ๒๐. ประสานไปยังบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร
และช่างให้มาทำการซ่อมแซมแก้ไขปญัหารอยรั่วที่
เกิดขึ้นทัง้สองอาคาร 
    ๒๑. ทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ก่อนทำ
กิจกรรมและเปิดพัดลมอุตสาหกรรมตามจุดต่างๆ เพื่อ
ช่วยระบายความร้อนและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑. มรีะบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
เหมาะสมและมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผูท้ี่
เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน 
    ๒. จัดทำเว็บไซด์และ facebook ของหน่วยงานเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เผยแพรก่ิจกรรมและบริการข้อมูล
เกี่ยวกับงานโรงเรียน 
    ๓. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติการ
จัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทราบ
และถือปฏิบัติ 
    ๕. นำเอาเทคโนโลยีระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่การติดต่อประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
    ๖. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตันสังกัดและ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
    ๗. จัดป้ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อประชาสมัพันธ์
ให้ความรู้แก่นกัเรียน 
        

 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๘. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
    ๙. จัดป้ายนิเทศภายในโรงเรียน ห้องเรียนเพื่อให้
ความรู้แก่นักเรียน 
    ๑๐. ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองรายงานพฤติกรรม
ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
   ๑. รายงานผลการสอบ O-NET ให้ผูบ้ริหารทราบปี
ละ ๑ ครั้ง 
    ๒. สรุปผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ให้ผู้บริหารทราบ ปีละ ๑ ครัง้ 
    ๓. จัดทำสรุปโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกบังานวิชาการ 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการ
ปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป  
    ๕. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่าง
สม่ำเสมอ 
    ๖. มีการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุม
ต่อไป 
    ๗. สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม พฤติกรรมของผู้เรียน
โดยครู ผู้ปกครอง เพื่อน และบุคคลในชุมชน  
    ๘. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่าง
สม่ำเสมอ 
    ๙. ให้การช่วยเหลือดูแลนกัเรียนอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 
   ๑๐. นิเทศการสอนโดยผู้บริหารสถานศึกษาภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 
  

 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๑๑. สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารภาค
เรียนละ ๑ ครัง้ 
    ๑๒. จัดทำแบบสอบถามการดำเนินกิจกรรม 
    ๑๓. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการจัด
กิจกรรมในปีตอ่ไป 
    ๑๔. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้าน
อาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ 
    ๑๕. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลำดับเพ่ือแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับงานด้านสถานที่
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    การดำเนินงานภายในโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่าง
คงคาเป้นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” 
ดังนี้ 
    ๑.๑ การทำวิจัยในชั้นเรียน 
    ๑.๒ การผลิตสื่อนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี 
    ๑.๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๔ การรณรงคป์้องกันยาเสพติด 
    ๑.๕ การพฒันาบุคลิกภาพของผู้เรียน 
    ๑.๖ การจดักิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
    ๑.๗ มีการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
    ๑.๘ การมอบหมายงานให้ตรงความรับผิดชอบใน
การสอน และจัดหาครูมาเพิ่มในรายวิชาที่ขาดแคลน 
    ๑.๙ จัดทำแผนการบรหิารอาคารสถานที่เพื่อให้
พร้อมต่อการใช้งาน 
    ๑.๑๐ การจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน  
    ๑.๑๑ มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ 
    ๒.๒ นักเรยีนยังมีภาวะกลุ่มเสี่ยงต่อการติดสารเสพ
ติด 
    ๒.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องตามระเบียบ 
    ๒.๔ ขาดบุคลากรในสาขาสังคมและศลิปะ 
    ๒.๕ การจดัหาที่พักนักกีฬาและอาคารสถานที่ให้พอ
ต่อการใช้งาน 
    ๒.๖ การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง 

ผลการประเมนิ 
   จากการวิเคราะห์ประเมนิองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 
สำหรบังวดตั้งแต่วัยที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถงึวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พบว่า ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดตามตัวช้ีวัด 
และมาตรฐานการเรยีนรู้ของทุกรายวิชาตาม
กระบวนการวัดและประเมินผลของหลักสูตร ครูมีการทำ
วิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีการจัดป้าย
นิเทศให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับสารเสพติด และร่วม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
มีการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
มีการปรับปรุงพ้ืนที่ในโรงเรียนด้วยการแบ่งเขต
รับผิดชอบร่วมกัน มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และมี
การประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน มีการควบคุมที่เพียงพอ 
ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
แต่อย่างไรกต็าม ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคญั ดังนี ้
    ๑. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ 
    ๒. นักเรียนยังมีภาวะเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด 
    ๓. การบริหารงานการเงินและการพัสด ุ
    ๔. ขาดบุคลากรในรายวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ 
    ๕. การจัดหาที่พักนักกีฬาและอาคารสถานที่ให้พอต่อ
การใช้งาน 
    ๖. การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง 
  



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม  
    ๓.๑ ส่งเสรมิให้ครูทำวิจัยในชั้นเรยีน การใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน จัดอบรมเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอนแบบกระบวนการคิด 
    ๓.๒ การรณรงค์ต่อต้านกันยาเสพติดและให้
คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนทุกคน 
    ๓.๓ ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ให้เปน็ปัจจุบันตามระเบียบของทางราชการ 
    ๓.๔ มอบหมายงานให้บุคลากรตรงกับความรู้และ
ความถนัดความสามารถ 
    ๓.๕ จัดทำแผนการบริหารอาคารสถานที่เพื่อให้
พร้อมต่อการใช้งาน 
    ๓.๖ ให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินที่หลากหลาย 
    ๔.๒ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
    ๔.๓ จัดทำฐานข้อมูลงานการเงินและพัสดุอย่างเป็น
ระบบ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ 
    ๔.๔ ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมล่วงหน้าและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
    ๔.๕ จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อง่ายต่อ
การสืบค้น 
    ๔.๖ กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานเพ่ือใช้
ในการบริหารงาน 
    ๔.๗ ติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือในการ
ดำเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆ 
     

         



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๔.๘ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนทางเว็บไซต์ 
www.tet2.org รายการรอบรั้วโรงเรียนผ่านทาง MT 
เคเบิ้ลทีวี และการจัดป้ายนิเทศ 
    ๔.๙ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทุกประเภททาง
อินเตอร์เน็ต 

๕. กจิกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ ประเมินและวัดผลการจัดการเรียนการสอน
หลังการปฏิบัติงานทุกด้านของโรงเรียน 
    ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรอยา่งสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนอื 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ การจดัทำแบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
    ๑.๒ การพฒันาหรือสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง 
    ๑.๓ การเพิม่ประสิทธิภาพครู/บุคลากร 
    ๑.๔ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
    ๑.๕ ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เรื่องระเบียบวินัย
และประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ
นักเรียน 
    ๑.๖ สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
   ๒.๑ ครขูาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินแบบ
ประเมินพัฒนาการนักเรียน 
   ๒.๒ ครสูรุปโครงการ/กิจกรรม ล่าช้าไม่เป็นตาม
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 
   ๒.๓ ครู/บุคลากร ขาดความรู้ขาดทักษะความ
ชำนาญในการทำงาน เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC 
   ๒.๔ นักเรียนไม่มีสถานทีใ่นการรับประทานอาหารที่
เป็นสัดส่วนและถาวร 
   ๒.๕ นักเรียนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
คุณธรรม จริยธรรม ด้านระเบียบวินัยและยังไม่ทราบถึง
โทษภัยของยาเสพติดบางชนิด เช่น ยาไอซ์ เป็นต้น 
   ๒.๖ โรงเรียนเป็นสถานที่เด็กเล็กอยู่ร่วมกันเป็น
จำนวนมาก เมื่อเด็กเจ็บป่วยอาจแพร่เช้ือโรคติดต่อสู่กัน
ได้ง่าย  
   ๒.๗ ผู้ปกครองขาดความรู้ความเอาใจในการจัด
การศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูลูก 

ผลการประเมนิ 
     จากสภาพแวดล้อมทางระบบการควบคุมภายในมี
สว่นช่วยสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตาม
นโยบายการจัดการศึกษา ครูทุกคนตอ้งจัดทำแบบ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพือ่พัฒนา
หรือสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และโรงเรียนได้
จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อช้ีแจงนโยบายการจัด
การศึกษาและออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือให้
ความดูแลช่วยเหลือให้รู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกล
ยาเสพติด และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อที่เกิด
กับนักเรียน 
    จากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
สถานศึกษามีการระดมความคิด  และมีคำสั่งมอบหมาย
งานให้รับผิดชอบตามภาระงานทั้ง ๖ งาน แต่ยังมีความ
เสี่ยงในเรื่องดังนี้ 
    ๑. การจัดทำแบบประเมินพัฒนาการนักเรียน 
    ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำป ี
    ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
    ๔. การปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
    ๕. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านระเบียบวินัย 
    ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่องระเบียบวินัย 
และประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ
นักเรียน 
    ๖. สร้างความเข้าใจกับผูป้กครอง 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนให้คำแนะนำ ติดตามการ
กรอกแบบประเมินพัฒนาการของนักเรียน 
    ๓.๒ จากการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและ
สรุปผลทางการเงิน  
    ๓.๓ ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่การคลงัเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ 
    ๓.๔ มีการอบรมให้ความรู้ วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จากหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานอ่ืน 
    ๓.๕ จัดสถานที่บริเวณลานอเนกประสงค์ โดยโต๊ะ
เก้าอ้ีให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่รับประทานอาหาร 
    ๓.๖ ส่งเสรมิโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้โทษของ
ยาเสพติด 
   ๓.๗ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ ประชุม ชี้แจง ให้ความรูเ้กี่ยวกับการสรุป
โครงการ/กิจกรรม 
    ๔.๒ ประชุม ชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณและการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    ๔.๓ แจ้งครู/บุคลากร เกีย่วกับการอบรมและ
การศึกษาต่อ 
    ๔.๔ สานสมัพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองและออก
เยีย่มบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านนกัเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ มีการติดตามผลการตรวจสอบ โดยหัวหน้างาน
วิชาการกรอกแบบประเมินพัฒนาการของนักเรียน 
    ๕.๒ ประชมุชี้แจง รูปแบบการสรุปโครงการ/
กิจกรรมที่ถูกต้องและกำชับให้ครูส่งให้ทันตามกำหนด 
    ๕.๓ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่อง 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
    ๕.๔ นำเสนอโครงการของบประมาณในการก่อสร้าง
โรงอาหารจากหน่วยงานต้นสังกัด 
    ๕.๕ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ แล้วนำ
ผลการประเมนิมาพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
    ๕.๖ ติดตามสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
แล้วนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านการสืบค้น
ด้วยสื่อเทคโนโลยี 
    ๑.๒ ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำบัญชีการเงินให้
เป็นระบบ ถูกต้อง 
    ๑.๓ จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จดัโครงการ
ฝึกอบรมครู บคุลากรและการศึกษาดูงานด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ Active Learning (Thinking 
School) และการตรวจคัดกรองปัสสาวะของบุคลากร 
    ๑.๔ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา การสอนตามโครงการครู DARE และ
บริการให้คำปรึกษากับนักเรียนและมอบทนุการศึกษา 
    ๑.๕ ปรับปรุงอาคารเรียนและจัดบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
    ๑.๖ เพิ่มการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนและเน้น
การมีส่วนร่วมขององค์กร ภาคี เครือข่ายในการจัด
การศึกษา 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ นักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
ที่กำหนดและขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
    ๒.๒ เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุยังขาดความเข้าใจใน 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
    ๒.๓ ครู/บคุลากรขาดทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและครูขาดความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษ
บางชนิด 

สรุปผลการประเมิน 
    จากการวิเคราะห์ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานการเงิน 
กิจกรรมการพฒันาบุคลากร กิจกรรมการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียนและ
ห้องเรียนพิเศษ และกจิกรรมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มีการควบคุมเพียงพอ ประสบผลสำเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม      
    แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ยังมีความ
เสี่ยงในเรื่อง ดังนี ้ 
    ๑. กิจกรรมกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
Active Learning (Thinking School) 
    ๒. กิจกรรมพัฒนาการปฏบิัติงานการเงินด้านพัสดุ 
    ๓. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาครู บุคลากรและการ
คัดกรองหาสารเสพติดในครแูละบุคลากร 
    ๔. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
    ๕. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสภาพแวดล้อม 
    ๖. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
การประชาสัมพันธ์ 
    ทั้งนี้ในการประเมินความเสี่ยงบุคลากรทกุคนมีส่วน
ร่วมในการระบุความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ
รวมทั้งการขจัดหรือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิผลใน
การทำงานร่วมกัน 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

    ๒.๔ นักเรยีนมีปัญหาด้านการปรับตัวและมี
พฤติกรรมเสี่ยง และด้านหน้าโรงเรียนมีการจราจร
แออัดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
    ๒.๕ อาคารเรียนมีจำนวนห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ  
    ๒.๖ สถานศึกษายังขาดการยอมรับจากผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ นิเทศการสอน และรายงานผลการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ 
    ๓.๒ ประเมินผลการปฏบิัติงานธุรการอย่างสม่ำเสมอ 
    ๓.๓ ประเมินผลการปฏบิัติงานครูอย่างสม่ำเสมอ 
    ๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔.๑ ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนลงในเว็บไซด์
โรงเรียน 
   ๔.๒ รวบรวมข้อมูลภายนอกด้านกฎระเบียบ และข้อ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานโรงเรียน 
   ๔.๓ แจ้งระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
   ๔.๔ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
   ๕.๑ มีการตดิตามรายงานผลการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
   ๕.๒ ตรวจสอบการทำเอกสารอย่างเป็นประจำ 
   ๕.๓ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ๕.๔ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับเพ่ือดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขส่วนทีผ่ิดพลาดต่อไป 
 

 



แบบ ปค.๔ (ตอ่) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และแผนการศึกษา เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
    ๑.๒ มีประกาศมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    ๑.๓ มีการนิเทศติดตามกระบวนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ การจดัการเรียนการสอนยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
เท่าที่ควร  
    ๒.๒ ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ โดยตรงและบุคลากรมีภาระงานที่รับผิดชอบ
มาก 
    ๒.๓ ขาดแคลนครูผู้ดแูลเด็กตามจำนวนเด็กเล็กที่
เพิ่มขึ้น 
    ๒.๔ ไม่มีหลังคาคลุมทางเชื่อมต่ออาคารเรียน และ
เครือ่งเล่นเด็กเล็กชำรุด 
   ๒.๕ เด็กเล็กขาดระเบียบวินัยและผู้ปกครองยังไม่ให้
ความร่วมมือในบางกิจกรรม 
    ๒.๖ ชุนชนและผู้ปกครองยังไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร 
    ๒.๗ ผลการตรวจปัสสาวะยังไม่แน่นอน 
 

ผลการประเมนิ 
    จากสภาพแวดล้อมทางระบบการควบคุมภายในมี
ส่วนช่วยสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  แต่
บุคลากรมีจำกดัและมีภาระงานที่รับผิดชอบมากขึ้น การ
ดูแลเด็กเล็กที่ไม่ทั่วถึงอาจทำให้เด็กเกิดอุบัติเหตุจากการ
เล่น ประกอบกับอาคารเรียน เครื่องเล่นสนามและรอบ
รั้วภายในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กและพืน้ที่สนามไม่มีความ
ปลอดภัยต่อผู้เรียน ในการรักษาความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
๑ ด้านการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์มีการกำหนด 
วัน เวลา ส่งแผน/มีครูด้านวิชาการควบคุมดูแลให้
คำแนะนำ 
 
 
    การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมกับศนูย์เด็กเล็ก  ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่จะเป็นเรือ่งราวเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง  แต่มีข้อควรปรับปรุงเพื่อให้การ
ประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมมากขึ้นนั้นคือ ควร
ให้บุคลากรทุกคนร่วมในการระบุความเสี่ยงและการ
จัดลำดับความสำคัญรวมทั้งการขจัดหรือลดความเสี่ยง
ไม่มีการเปรียบเทียบต้นทุนของการดำเนินงานกับผลงาน
ที่เกิดขึ้นในการประเมินความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ควบคุมการทำงานของงานด้านต่างๆ ให้เป็นไป
ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 
    ๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 
ต่างๆ ทุกครั้งเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
    ๓.๓ ให้คณะกรรมการมีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 
    ๓.๔ จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปศึกษาอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการทำงาน 
   ๓.๕ จัดหาคูม่ือแนวทางในการปฏิบัติงานดานต่างๆ 
มาไว้เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๖ จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม 
   ๓.๗ ครผูู้ดูแลเด็กอบรมสั่งสอนการปฏิบัติตนให้กับ
เด็กเล็ก 
   ๓.๘ รณรงคก์ารทำวิจัยในชั้นเรียน 
   ๓.๙ กำหนดขอบขายของงานและการแบ่งแยกหน้าที่
ของครูผู้ดูแลเด็กให้ชัดเจน 
   ๓.๑๐ ดำเนนิการ กำกับ ติดตาม ดูแล แก้ไขปรับปรุง
ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
   ๓.๑๑ จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ศึกษาเอง 
   ๓.๑๒ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้คณะผู้ปกครองฟัง 
    ๓.๑๓ ตรวจสอบเครื่องเล่นสนามให้มีความปลอดภัย 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
    มีกิจกรรมควบคุมที่สำคญัเหมาะสม และมีการ
กำหนดระยะเวลาในการสรปุผลการดำเนินงาน และ
กำหนดขอบข่ายงานอย่างเป็นระบบ แต่ควรมีส่วนที่
จะต้องปรับปรุง คือ การจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ไปศึกษาอบรมยังมีการอบรมในกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อ
นำมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามความเปลี่ยนแปลงของ
งานในด้านต่างๆ 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ กำหนดระบบสารสนเทศที่เป็นระบบมากขึ้น
กว่าเดิม และการรายงานผลการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่งานต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการ
ตัดสินใจเป็นระเบียบมากขึ้นกว่าเดิม 
    ๔.๒ รวบรวมข้อมูลภายนอกของงานด้านต่างๆ ด้าน
ระเบียบ กฎ และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานเพื่อ
พัฒนาการงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๔.๓ ประชมุชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กที่มี
ต่อเด็กเล็ก 
    ๔.๔ มีการตรวจสอบรายงาน มีการจัดทำ
เอกสารรายงานต่างๆ โดยจัดทำให้รูปแบบเอกสารและ
รายงานอย่างสม่ำเสมอและตอ่เนื่อง 
    ๔.๕ จัดทำสานสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ 
    ๔.๖ ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการพ่อแม่คนที่สอง 
    ๔.๗ มีการประชาสมพันธ์ให้เด็กเล็กปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎ กติกา 
    ๔.๗ ชีแ้จงกฎกติกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ผู้ปกครองฟังและทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎ
กติกาที่ตั้งไว้ 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เป็น
ลายลักษณ์อักษรและรายงานผลการดำเนินงานอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
    ๕.๒ มีการติดตามปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาข้อบกพรอ่งที่ตรวจพบจากงานด้านต่างๆ เพื่อ
ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 
 
 

     
มกีารเยี่ยมบ้านตามโครงการพ่อแม่คนที่ ๒ อย่าง
สม่ำเสมอการประชาสัมพันธ์ให้เด็กเล็กและผู้ปกครอง
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกา ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมิน 
    สภาพแวดล้อมกาควบคุม  มีคำสั่งมอบหมายงานให้
บุคลากรได้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ แต่ยังขาดแคลน
บุคลากรให้บางส่วนในการปฏิบัติงานจริง  ในด้านการ
ประเมินความเสี่ยงควรให้บุคลากรทุกคน  ได้มีส่วนร่วม
ในการระบุความเสีย่งและการจัดลำดับความสำคัญ
รวมทั้งการขจัดหรือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิผลใน
การทำงานให้มากขึ้น  ในด้านกิจกรรมควบคุมได้
บางส่วน  ด้านสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมได้
บางส่วน  การติดตามผลมีความเหมาะสม 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการจัดทำหลกัสูตรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและแผนการศกึษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรยีนการสอน มีคำสั่งแต่งต้ังครู ผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และกำหนดขอบข่ายของ
งาน และการแบ่งงานในหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรให้เหมาะสมและชัดเจน โดยมีการแบ่ง
มาตรฐานออกเป็น ๖ ด้าน คอื ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคคล ด้านอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
สนับสนุน ด้านส่งเสริมเครือขา่ยการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ ผู้ช่วยธุรการขาดทักษะและประสบการณ์
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน
และพัสด ุ 
    ๒.๒ บุคลากรบางรายยังไม่เข้าใจถึงผลรา้ยที่เกิดจาก
สารเสพติด 
    ๒.๓ ครู/บุคลากรไม่มีวุฒกิารศึกษาปฐมวัยขาด
ทักษะการจัดประสบการณ์ 
    ๒.๔ ห้องน้ำห้องส้วมไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กเล็ก
และยังไม่ได้มาตรฐาน 
    ๒.๕ ที่สำหรับแปรงฟัน อ่างล้างหน้า อ่างล้างภาชนะ
ต่างๆ ยังไม่ได้มาตรฐานสำหรับเด็กเล็ก 
    ๒.๖ โรคติดต่อและโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาลไม่สามารถควบคมุได ้
    ๒.๗ การมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

ผลการประเมนิ 
    จากสภาพแวดล้อมทางระบบการควบคุมภายในมี
ส่วนช่วยสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  แต่
เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเริ่มต้นจัดการเรียนการสอน 
ระบบการจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานเท่าที่ควร บุคลากรมีจำกัดและมภีาระงานที่
รับผิดชอบมากขึ้น และครูผู้ดแูลเด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษาขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและบริบทของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และบคุลากรขาดความเข้าใจใน
ระเบียบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ด้านอาคารสถานที่ยัง
ไม่มีความปลอดภัยต่อเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
    การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมกับศนูย์เด็กเล็ก ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่จะเป็นเรือ่งเกี่ยวกับการสภาพทั่วไป การดำเนินงาน
และการบริหารงานบุคคล 
 
 
     



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ส่งผู้ช่วยธุรการเข้ารับการอบรมทักษะและ
ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ การเงินและพัสด ุ
    ๓.๒ ตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติด 
    ๓.๓ ส่งครู/บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
ดูแลเด็กเล็ก/การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
    ๓.๔ ขอรับการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงห้องน้ำ ห้อง
ส้วมให้เพียงพอกับเด็กเล็ก 
    ๓.๕ ขอรับการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงให้มีที่สำหรับ
แปรงฟัน อ่างล้างหน้า อ่างภาชนะที่ได้มาตรฐานสำหรับ
เด็กเล็ก 
    ๓.๖ ส่งครู/บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรค
ตามฤดูกาลที่ไม่สามารถควบคุมได ้
    ๓.๗ เครือขา่ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมือง
กาฬสินธ์ุมีกิจกรรมร่วมกันปีละ ๑ ครั้ง คือ กีฬา
เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการบรหิารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชนทราบและเข้าใจตามระเบียบ
การดำเนินงานและข้อบังคับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๔.๒ จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวบรั้ว
โรงเรียนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทราบ 
    ๔.๓ จัดเอกสารแผ่นพับเผยแพร่กิจกรรมโรงเรียนถึง
บ้านให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ 
    ๔.๓ ประชมุครู/บุคลากรทางการศึกษาเพื่อแจ้ง
ข่าวสารให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
 

 
   มีกิจกรรมควบคุมที่สำคัญเหมาะสม แต่ควรมีส่วนที่
จะต้องปรับปรุง คือ มีการกำหนดแต่ไม่ได้มีการจัดทำ
ทะเบียนควบคุมการทำงานเฉพาะด้าน การระบุความ
เสี่ยงยังไม่ครอบคลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การเยี่ยมบ้านตามโครงการพ่อแม่คนที่ ๒ อย่าง
สม่ำเสมอการประชาสัมพันธ์ให้เด็กเล็กและผู้ปกครอง
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกา ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
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๕. กจิกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ ประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครองและชุมชน 
ต่อผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๕.๒ คณะกรรมติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 
    ๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ทุกครั้งเสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
    ๕.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ และ
แก้ไขปัญหาขอ้บกพร่องที่ตรวจพบจากการทำงานอย่าง
สม่ำเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน 
    สภาพแวดล้อมกาควบคุม  มีคำสั่งมอบหมายงานให้
บุคลากรได้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ แต่บุคลากรบางราย
ยังขาดทักษะประสบการณ์  ในด้านการประเมินความ
เสี่ยงควรมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงและการ
จัดลำดับความสำคัญรวมทั้งการขจัดหรือลดความเสี่ยง
และเพิ่มประสทิธิผลในการทำงานให้มากขึ้น  ในด้าน
กิจกรรมควบคมุ สารสนเทศและการสื่อสารและกิจกรรม
การติดตามผล 
 

 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
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กองวิชาการและแผนงาน 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ การตรวจคัดกรองหาสารเสพติด 
    ๑.๒ มีคำสัง่มอบหมายให้พนักงาน/พนักงานจ้างใน
การปฏิบัติงาน 
    ๑.๓ การสร้างการรับรู้ในข้อมูลข่าวสาร 
    ๑.๔ การประชาคมปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 
    ๑.๕ การจดัทำแผนพัฒนาเทศบาล 
    ๑.๖ การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
    ๑.๗ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริการของเทศบาล 

๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ บุคลากรอาจไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
    ๒.๒ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลไม่
ทั่วถึง 
    ๒.๓ การประชาคมปัญหาความต้องการของ
ประชาชนเพื่อนำมาวางแผนพัฒนาและการจัดทำ
งบประมาณยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
    ๒.๔ งบประมาณมีอยู่จำกัดจึงไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่มีอยู่อย่างมากได้อย่างทั่วถึง 
    ๒.๕ ผู้นำชุมชนที่เป็นผูใ้ห้ข้อมูลกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นกับชุมชนไม่แท้จริง 
    ๒.๖ ข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการไม่ชัดเจน
อาจทำให้การประมาณการายจ่าย/แผนงาน/โครงการ
ในเทศบัญญัติไม่ตรงกับแผนพัฒนาเทศบาล 
    ๒.๕ การโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการยังไม่
ครอบคลุมวัตถปุระสงค์การใช้จ่าย 

ผลการประเมิน 
    กองวิชาการและแผนงานได้นำกิจกรรมมาวิเคราะห์
ผลการประเมนิพบว่า กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสาร
เสพติดในบุคลากร กิจกรรมการประชาคมปัญหาความ
ต้องการของประชาชน กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล กิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการ
วิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ตรงกัน 
และกิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ยัง
ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป เพื่อนำข้อเสนอแนะที่
ได้มาพัฒนางานให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
ประชาชน 
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    ๒.๖ การใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายไม่ตรงกันเนื่องจากขาดความรู้ความ
เข้าใจในแตล่ะเรื่อง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดพนักงาน 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
    ๓.๒ กำชับไม่ให้บุคลากรยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท 
    ๓.๓ ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาทุกเดือน 
    ๓.๔ จัดทำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 
    ๓.๕ จดัอบรมคณะกรรมการชุมชนและผูน้ำชุมชน 
    ๓.๖ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาแผน 
    ๓.๗ พัฒนาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแขง็ที่พึ่งตนเอง
ได ้
    ๓.๘ กำชับให้แต่ละสำนัก/กอง สำรวจงบประมาณที่
ต้องการจะโอนงบประมาณให้พร้อมเพรียงกันในแต่ละ
เดือนเพื่อลดจำนวนครั้งในการโอนงบประมาณ 
    ๓.๙ จัดอบรมส่วนการงานเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย
ในการปฏิบัติงาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ จัดทำหนังสือแจ้งบุคลากรถึงบทลงโทษของผู้
เสพสารเสพติด 
    ๔.๒ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.๓ ทำหนงัสือแจ้งเจ้าหน้าที่/เครอืข่าย เชิญเข้าร่วม
อบรมในการจดัทำสื่อพร้อมการนำเสนอข่าว 
    ๔.๔ ทำหนงัสือแจ้งคณะกรรมการชุมชนและผู้นำ
ชุมชนร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหา   
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    ๔.๕ ส่งหนงัสือขอความร่วมมือกับกองสวัสดิการ
สังคมในการประสานกับผู้นำชุมชนแต่ละชุมชน 
    ๔.๖ ทำหนงัสือแจ้งสำนักการช่างตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดให้ตรงตามพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ 
    ๔.๗ ทำหนงัสือแจ้งสำนัก/กอง ในการกำชับการโอน
งบประมาณเพ่ือลดจำนวนครั้งในการโอนงบประมาณใน
แต่ละป ี
    ๔.๘ ทำบันทึกเกี่ยวกับกฎหมายหรือการใช้ดุลพินิจ
ด้านกฎหมายและแจ้งเรื่องให้ส่วนการงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการกอง
วิชาการและแผนงานทราบอย่างต่อเนื่อง 
    ๕.๒ จัดทำแบบสอบถามการรับปัญหาของแต่ละ
ชุมชน 
    ๕.๓ เปรียบเทียบจำนวนครั้งในการโอนงบประมาณ
ในแต่ละป ี
    ๕.๔ รายงานผลการดำเนินให้ผู้อำนวยการกอง
วิชาการและแผนงานทราบอย่างต่อเนื่อง 
    ๕.๕ ประสานส่วนการงานโดยสอบถามถึงปัญหาการ
ใช้ดุลพินิจด้านกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

กองสวัสดิการสังคม 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรง
กับตำแหน่งและหน้าที่ให้ตรงกับบุคคลในกองสวัสดิการ
สังคม 
    ๑.๒ การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่าย/งาน ใน
ให้ตรงกับตำแหน่งและสายงานที่รับผิดชอบ ในกอง
สวัสดิการสังคม และช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันให้
ประสบความสำเร็จที่ได้รับมอบหมาย 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
    ๒.๑ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
    ๒.๒ ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และไม่กล้าแจ้งเบาะแส
สำหรับผู้ค้า ผู้เสพ เพราะเป็นผู้มีอิทธิพลและชุมชนขาด
ความสามคัค ี
    ๒.๓ ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในพิษภัย ผลร้าน
ที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติด 
    ๒.๔ ผลการตรวจปัสสาวะยังไม่แน่นอน บุคลากร
ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 
    ๒.๕ ผู้ประกอบการหอพักยังไม่เข้าถึงการบริการ
และประสานงานท้องถิ่นและผู้ประกอบการยังยึดติดข้อ
กฎหมายเดิม 
    ๒.๖ สมาชกิไม่ส่งเงินตามระยะเวลาที่กำหนด 
คณะทำงานไม่เข้าใจระบบการทำงาน ตัวแทนเก็บเงิน
บางรายไม่ไปเก็บเงินและนำส่งเงินล่าช้ากว่ากำหนด 
    ๒.๗ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและการขึ้นทะเบียนเบี้ย
ยังชีพ มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิต เกิด
ความซ้ำซ้อนในการรับเบี้ยยังชีพ 

 
 
- มีคำสั่งเทศบาลมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เหมาะสมและชัดเจน 
- มีการอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนของการ
ปฏิบัติ ให้มีทักษะพร้อมทั้งจะให้มีการรู้จักบทบาทหน้าที ่
 
 
 
 
- จากการปฏิบัติงานบุคลากรขาดประสบการณ์และ
ความพร้อมเนื่องจากสาเหตุปฏิบัติหน้าที่ใหม่และเป็น
เรื่องใหม่ ๆ ทีย่ังไม่เคยปฏิบัติทำให้เกิดความไม่มั่นใจใน
การปฏิบัติงาน 
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๓. กิจกรรมควบคุม 
    ๓.๑ ควบคุมในเรื่องบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น ที่
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการต่างๆ ให้ถูกต้องแมน่ยำ 
    ๓.๒ ชุมชนให้ความร่วมมอืการป้องกันยาเสพติด 
โดยการเฝ้าระวังของคณะกรรมการชุมชน และแจ้ง
เบาะแสการค้ายาเสพติด 
    ๓.๓ ชุมชนติดต้ังตู้แดงเพ่ือรับข้อมูลด้านยาเสพติด 
    ๓.๔ จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 
    ๓.๕ มีการ Re-X-Ray เพือ่ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ
ติดในชุมชน ทุก ๖ เดือน 
    ๓.๖ นำผู้ที่ผ่านเวทีประชาคมในการลงพื้นที่ Re-X-
Ray เข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษา ตามกระบวนการ
บำบัด ฟื้นฟูของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้เสพ
พร้อมทั้งส่งฝึกอบรมอาชีพ 
    ๓.๗ ตรวจหอพักให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.
๒๕๕๘ 
    ๓.๘ สุ่มตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดเป็น
ประจำ 
    ๓.๙ ตัวแทนหรือเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ แจ้งให้
สมาชิกทราบถงึเง่ือนไข และรายละเอียดของสวัสดิการ
ที่จะได้รับจากกองทุน 
    ๓.๑๐ เจ้าหน้าที่ศึกษาถึงระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆ อย่างละเอียดและประชาสัมพันธ์ให้ผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาขึ้นทะเบียนตามวัน
เวลาที่กำหนด 
 
 

 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอก
องค์กรให้เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำมาปฏิบัติหน้าที่
ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
- การปฏิบัติงานแต่ละครั้งมีการจดบันทึก เพื่อจะทำ
รายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ แจ้งเวียนหนังสือ/จัดประชุมชี้แจง/กำหนด
วิธีการสำรวจข้อมูลโดยเอกสาร แผ่นดิสกแ์ละอีเมล ์
    ๔.๒ การจดัทำรายงานประจำวัน/ประจำเดือน/
ประจำปี เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
    ๔.๓ การแจ้งเวียน ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย เพราะ
หนังสือ สั่งการต่างๆ ให้ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ทราบ 
    ๔.๔ ประชมุให้ความรู้กับผู้ประกอบการหอพัก 
 
 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ ประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงาน และ
พนักงานจ้างทั่วไปทุก ๆ ๖ เดือน 
    ๕.๒ ประเมินผลกิจกรรม โครงการของฝ่ายต่าง ๆ 
ในกองสวัสดิการสังคม 
    ๕.๓ สรุปการจัดทำรายงานผล สรุปผลของโครงการ
โดยชี้แจงผลการดำเนินงานตามโครงการพร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริงต่อผู้บริหาร 
    ๕.๔ ติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เดือนละ ๑ ครั้ง 
เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพ/การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ/และการปรับเปลี่ยนพฤติการณ์ไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีก  
    ๕.๔ สรุปรายงานผู้ประกอบกิจการหอพักให้นาย
ทะเบียนและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกครั้งที่มีการต่อ
ใบอนุญาต 

 
- การแจ้งเวียนหนังสือ เพ่ือทำความเข้าใจร่วมกันทำให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความ
รอบคอบได้ชัดเจน 
- เป็นการประชาสัมพันธ์ แจ้งกับ สำนัก/กอง/ฝ่าย ให้
ทราบถึงระเบียบคำสั่ง กฎหมายและหนังสอื สั่งการ 
เร่งด่วนต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือสั่งใหท้ำใน
กำหนดเวลาที่ต้องเร่งดำเนินการและวิธีปฏิบัติเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 
 
 
- เป็นการประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานเพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประเมินผลพนักงานจ้างเพื่อต่ออายุ
สัญญาจ้าง 
- เป็นการประเมินผลตามโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากโครงการและข้อดี
ข้อเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
- ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เสนอ
ชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชา กับข้อดีข้อเสีย และความพึงพอ 
ใจของประชาชนโดยสรุปทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ต่อ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

     
 

ผลการประเมนิรวม 
    โครงสร้างการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้กำหนดได้ ๕ องค์ประกอบใน
การประเมินความเสี่ยงได้แยกประเมินเป็น ๔ ฝ่าย คือ 
    ๑. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีความเสี่ยงที่จะต้องบริหาร
ความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
คือ กองทุนสวัสดิการชุมชน เรื่องการรับ-ส่งเงิน ของ
กองทุน   
   ๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มีความเสี่ยงทีต่้องบริหาร
ความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
คือ การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตามโครงการ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
    ๓. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีความเสี่ยงที่จะต้องบริหาร
ความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
คือ การดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการในกองสวัสดิการ
สังคม ในการจดัซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุและโครงการต่าง ๆ 
การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ 
    ๔. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงหรือ
กำหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คือการ
ตรวจสอบเรื่องสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน 
โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนและการถ่ายโอนภารกิจหอพัก 
    ผลการประเมิน พบว่า ทั้ง ๔ ฝ่าย ได้ดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุม โดยมรีะบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ความเพียงพอ พบความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้และ
ยังคงสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง ด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
 
 

 



สรุปผลการประเมิน 
          เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มีโครงสรา้งการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น   
 
 
 

.............................…………………… 
(นายจารุวัฒน์    บญุเพิ่ม) 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 
๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 
          



               แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอืน่ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติดของบุคลากร 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อป้องการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
กิจกรรม  การดูแลอาคารสำนักงานให้มี

ความคงทนถาวร 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้อาคารสำนักงานมีความคงทน
ถาวรและมีความปลอดภัยกับพนักงาน

และผู้มาตดิต่อราชการ 

- บุคลากรบางราย
ไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร 
- การตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะหาสารเสพ
ติดยังไม่แน่นอน 
 
 
  
- อาคารสำนักงาน
ก่อสร้างมานาน 

- ตรวจปัสสาวะ
คัดกรองหาสาร
เสพติด 
- กำชับไม่ให้
บุคลากรยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพ
ติดทุกประเภท 
 
 
- หมั่นตรวจตรา
ดูแลอาคาร
สำนักงานเป็น
ประจำ 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาวะให้
หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาลทราบ  
 
 
 
 
 
- รายงานผลการ
สำรวจอาคาร
สำนักงานเป็น
ประจำทุกสัปดาห ์

- บุคลากรบางรายทราบ
ล่วงหน้าว่าจะมีการตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด 
 
 
 
 
 
 
- อาคารสำนักงานบางจุด
ชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
 

- มีบทลงโทษสำหรับผู้
เสพสารเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะคดักรอง
สารเสพติดก่อนเข้าเป็น
พนักงานเทศบาลและ
การต่อสัญญาจ้างทุกครั้ง
จะมีการตรวจสารเสพติด 
 
 
- ซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

สำนักปลัดเทศบาล 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 
นายนิกร  แต้มแก้ว 
นายลิขิต  ไชยภู 

จ.อ.ภราดร เนตรวงษ์ 
นายกฤษณะ  จีนซื่อ 

นางสาวจันทร์ตรี  
กอสัตย์ 

 
 
สำนักปลัดเทศบาล 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 

นางสาวจันทร์ตรี  
กอสัตย์ 

 
 



      แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกจิตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การดูแลบ้านพักเทศบาลและ
แฟลตเทศบาล 
วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้บ้านพักเทศบาลและแฟลต
เทศบาลมีความคงทนถาวรและมี
ความปลอดภัยแก่พนักงานที่
อาศัยอยู ่

 

กิจกรรม  การควบคุมการใช้รถยนต์
ส่วนกลางของสำนักปลัดเทศบาล 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางของสำนัก
ปลัดเทศบาล อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ   

 
 

- บ้านพักเทศบาล
และแฟลตเทศบาล
ก่อสร้างมานาน 
 
 
 
 
 

- รถยนต์ส่วนกลาง
มีอายุการใช้งานมา
นาน 
 

- ตรวจตราดูแล
บ้านพักและแฟลต
เทศบาลเป็น
ประจำ 

 
 

 
 

- มีสมุดควบคมุ
การใช้รถยนต์ทุก
คัน 
- มีการออกคำสั่ง
มอบหมายงานให้
รับผิดชอบในการ
ดูแลรถยนต ์

 

- รายงานผลการ
สำรวจบ้านพัก
เทศบาลและแฟลต
เทศบาลเป็น
ประจำทุกเดือน 
 

 
 
- ตรวจสมุดควบคุม
การใช้รถยนต์
ส่วนกลางทุกคนั 

- บ้านพักเทศบาลและแฟลต
เทศบาลมีสภาพเก่าและชำรุด
เนื่องจากก่อสร้างมานาน 
 
 
 
 
 

- รถยนตส์่วนกลางมีการใช้
งานอยู่เป็นประจำทำให้
รถยนต์บางส่วนมีสภาพชำรุด 

- ซ่อมแซมบ้านพัก
เทศบาลและแฟลต
เทศบาลให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
 
 
 

- ดูแลและรักษารถยนต์
ส่วนกลางทุกคนัให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
ฝ่ายรักษาความสงบ 

ฝ่ายป้องกันฯ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
กิจกรรม  การควบคุมค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลโดยการควบคุม

แผนอัตรากำลัง ๓ ป ี
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อเป็นการกำหนดกรอบอัตรากำลัง
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และ

ประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นตาม
กฎหมาย พ.ร.บ.๒๕๔๒ มาตร ๓๕ ที่
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละแห่งไม่ให้สูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของ

เงินงบประมาณประจำป ี
 
 

 
- การขออัตรากำลัง
ของแต่ละสำนัก/
กอง ยังไม่เหมาะสม
กับปริมาณงานจริง 

 
- กำหนด
โครงสร้างกรอบ
อัตรากำลังของ
พนักงานและ
ลูกจ้างสำหรับ
ควบคุมค่าใช้จา่ย
เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
ของเทศบาล 

 
- ควบคุมการขอ
กำหนดตำแหน่ง
ของแต่ละสำนัก/
กอง ไม่ให้เกิน
จำนวน 
- ลดการกำหนด
ตำแหน่งขึ้นมาใหม่
และยุบเลิก
ตำแหน่งพนักงาน
เทศบาลทันทใีน
กรณีที่มีตำแหน่ง
ว่าง 
 

 
 

 
- สำนัก/กอง ต่างๆ มีความ
ต้องการที่จะกำหนดตำแหน่ง
ใหม่ขึ้นมาให้มากที่สุด โดยไม่
คำนึงถึงปริมาณงาน คือ การ
กำหนดตำแหน่งคนจนล้นงาน 
โดยขาดหลักการจัดคนให้
เหมาะสมกับงาน 

 
- ผู้บริหารมีการเรียก
ประชุมทุกครั้งที่จะมีการ
กำหนดตำแหน่งใหม่เพื่อ
กลั่นกรองการกำหนด
ตำแหน่งต่างๆ ว่ามีความ
เหมาะสมมากน้อย
เพียงใดโดยเฉพาะเรื่อง
ของค่าใช้จ่ายจะต้องไม่
เกินร้อยละ ๔๐ ของเงิน
งบประมาณ 

 
สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่า
หอประชุมและค่าบริการอื่น ให้เป็นไป
ตามระเบียบการเก็บค่าเช่าหอประชุม 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียม เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทาง

ราชการ 
 

กิจกรรม  การออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

ของทางราชการ 
 

- การรับชำระ
ค่าธรรมเนียมเช่า
หอประชุมหลังเวลา
ปิดรับเงิน 
 
 
 
 
- การรับชำระ
ค่าธรรมเนียมสมัคร
สอบหลังเวลาปิด
รับเงิน 

- ออกใบเสร็จรับ 
เงินและคำร้องขอ
ใช้หอประชุมให้ 
กับผู้มาชำระเงิน
ค่าเช่าหอประชุม
ทุกครั้ง 
 
 
- ออกใบเสร็จรับ 
เงินให้กับผู้มา 
ชำระค่าธรรม 
เนียมสมัครสอบ
ทุกครั้ง 

- ตรวจสอบการ
ออกใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
- ตรวจสอบการ
ออกใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้ง 
 

 
 

- ผู้ขอใช้ห้องประชุมมาชำระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
หลังเวลาที่สำนักการคลัง
กำหนดรับเงินแล้ว 
 
 
 
 
- ผู้สมัครสอบมาชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
หลังเวลาที่สำนักการคลัง
กำหนดรับเงินแล้ว 

- นำส่งเงินต่อเจ้าหน้าที่
การเงินสำนักการคลัง
เพื่อเก็บรักษาในตู้นิภัย
เพื่อนำฝากธนาคารในวัน
ถัดไป 
 
 
 
- นำส่งเงินต่อเจ้าหน้าที่
การเงินสำนักการคลัง
เพื่อเก็บรักษาในตู้นิภัย
เพื่อนำฝากธนาคารในวัน
ถัดไป 

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเรียกเงินเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่ารับรอง

เอกสารทะเบียนราษฎร 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร

เป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและ
โปร่งใสสุจริต มีความเข้าใจอนัดีของ

ประชาชนและผู้ปฏิบัตงิาน 
 
 

- ผู้ปฏบิัตงิานขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและอื่นๆ 
 
 
 
 
 

- มีคำสั่งแบ่งงาน
และมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงาน
อย่างชัดเจน 
- หัวหน้าฝ่าย
ทะเบียนฯ ตรวจ 
สอบใบเสร็จรบั 
เงินเอกสารบันทึก
เปรียบเทียบปรับ
และเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 
 

- ทำการตรวจสอบ
การดำเนินการ
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 

 
 

- การเปลี่ยนตวัพนักงานใหม่
หรือสับเปลี่ยนตำแหน่งอาจ
ทำให้พนักงานใหม่ขาดความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรบั
และอื่นๆ 

- หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ 
ทำการเรียกประชุมชี้แจง
สายงานและทำความ
เข้าใจการเรียกเก็บเงิน
ต่างๆ เดือนละ ๒ ครั้ง 
 
 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายทะเบียน

ราษฎรและบัตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนินงานสิน้สุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคมุภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่ารับรอง
เอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

และรับรองเอกสาร บัตรประจำตัว
ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็น

ธรรมและโปร่งใสสุจริต มีความเข้าใจอัน
ดีของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

- ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและค่า
รับรองเอกสาร 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 
 
 
 
 
 

- มีคำสั่งแบ่งงาน
และมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงาน
อย่างชัดเจน 
- หัวหน้าฝ่าย
ทะเบียนฯ ตรวจ 
สอบใบเสร็จรับ 
เงิน เอกสาร
บันทึกเปรียบ 
เทียบปรับ 
และเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

- ทำการตรวจสอบ
การดำเนินการ
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 

 
 

- การเปลี่ยนตวัพนักงานใหม่
หรือสับเปลี่ยนตำแหน่งอาจ
ทำให้พนักงานใหม่ขาดความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรบั
และค่ารับรองเอกสาร บัตร
ประจำตัวประชาชน 

- หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ 
ทำการเรียกประชุมชี้แจง
สายงานและทำความ
เข้าใจการเรียกเก็บเงิน
ต่างๆ เดือนละ ๒ ครั้ง 
 
 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายทะเบียน

ราษฎรและบัตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ 
แผงลอย ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ 
แผงลอย ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตาม 

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.

๒๕๓๕ 
 
 

- การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
เทศกิจเสี่ยงต่อ
ความผิดฐานละเว้น
การปฏิบัติหน้าที ่
 
 
 
 
 

- จัดอบรมให้ความ 
รู้กฎหมายเบื้องต้น 
เช่น พ.ร.บ.รกัษา
ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้าน 
เมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
และระเบียบกระ 
ทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจดั
ระเบียบทางเท้า 
- จัดทำประกาศ
ประชาสัมพันธ์ของ
ความร่วมมือในการ
จัดระเบียบการตั้ง
วางสิ่งของบนทาง
เท้าและผิวจราจร 

- ทำการตรวจ/
กำกับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมี
หัวหนา้ชุด
ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้
ตรวจสอบ/กำกับ
ดูแล 
 
 
 
 

 
 

- การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจในการ
ควบคุมและจัดระเบียบตลาด 
หาบเร่ แผงลอย ดูแลรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
อาจไม่ครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบหรือมีผู้ฝ่าฝืน ตั้ง
วาง หาบเร่ แผงลอย บนทาง
เท้า หรือที่สาธารณะ 
เจ้าหน้าที่เทศกิจเสี่ยงต่อ
ความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตาม พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
๒๕๓๕ 

- หัวหน้าฝ่ายรกัษาความ
สงบมีการช้ีแจงการ
ปฏิบัติงาน/มอบหมาย
งานหน้าแถวเช้า-บ่าย 
ทุกวันในเวลาราชการ
และประชุมสรุปปัญหา
หน้าที่เพ่ือกำหนดแนว
ทางแก้ไขเดือนละ ๒ 
ครั้ง 
 
 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายรักษาความสงบ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV มาใช้งาน 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 

- กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด เปิดการใช้
งานอยู่ตลอดเวลา 
 
 
 

- จัดเจ้าหน้าที่
ดูแลระบบและ
ตรวจสอบการ
ทำงานของระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV 
เป็นประจำทกุวัน 

- รายงานผลการ
ทำงานระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV ให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบอย่าง
สม่ำเสมอ 
 
 

 
 

- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV ที่ใช้งานในปัจจุบัน
มีการเปิดใช้งานระบบตลอด 
๒๔ ชั่วโมง ซึ่งทำให้อุปกณ์
เกิดความชำรุดเสียหายได ้

- ตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพื่อดำเนินการซ่อมแซม
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ
 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายรักษาความสงบ 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวัง
การเกิดเหตุสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบและเขตพื้นที่ข้างเคียงที่ได้

ร้องขอรับการสนับสนุน 
 
 
 

- สาธารณภัย
เกิดขึ้นได้โดย
ฉับพลันและยังไม่
สามารถคาดเดา
เวลาการเกิดได้
อย่างแน่นอน 
 
 
 

- กำหนดแผนการ
ฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้สามารถสนธิ
กำลังกับหน่วย 
งานที่เกี่ยวข้อง 
- รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล
และข่าวสาร
เกี่ยวข้องกับสา
ธารณภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
- มีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
ฯ 

- มีการซ้อมแผน
อย่างสม่ำเสมอ 
- ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึงเพื่อสร้าง
จิตสำนึกในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยพร้อมทั้ง
อบรมให้ความรู ้
- จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ป้องกนัฯ 
ให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เช่น การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยจากสารเคมี
หรือวัตถุอันตราย
รั่วไหล 
 
 

- สาธารณภยัสามารถเกิดขึ้น
ได้จากความประมาทและ
ความรู้เท่าไม่ถงึการณ ์
- เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ยังขาด
ความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยบางประเภท เช่น การ
ระงับอัคคีภัยจากสารเคมี 
หรือวัตถุอันตรายรั่วไหล 

- ปรับปรุงตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปีละ ๑ ครั้ง 
- ประเมินจากสถิติการ
เกิดเหตุสาธารณภัย
เทียบกับปีที่ผ่านมา 
- ทดสอบความรู้
ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทุก 
๓ เดือน 
- จัดฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ให้แก่ประชาชนทั้ง ๓๖ 
ชุมชน 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การป้องกันการติดยาเสพติด
ของพนักงาน/พนักงานจ้าง สำนักการ

คลัง 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้างของสำนักการคลังยุ่ง

เกี่ยวกบัยาเสพติด ไม่ว่าจะเสพหรือค้า
และร่วมกันต้านยาเสพติด 

 
 
 

- บุคลากรบางราย
อาจเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 
 

- ตรวจปัสสาวะ
ทุกเดือนและคาด
โทษพนักงาน/
พนักงานจ้าง ที่
ตรวจพบสารเสพ
ติด 

- ผลการตรวจ
ปัสสาวะของ
พนักงาน/พนักงาน
จ้าง ของสำนักการ
คลังในการสุ่มตรวจ
แต่ละครั้ง 
 
 

- พนักงาน/พนักงานจ้างบาง
รายยังไม่เข้าใจในผลร้ายที่จะ
เกิดขึ้นและเมือ่เสพแล้วอาจ
ต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้ 

- จัดใหม้ีกิจกรรมร่วมกัน
ทุกสัปดาห์เพื่อให้เข้าใจ
ในผลร้ายที่จะเกิดขึ้น
จากยาเสพติด 
 
 

สำนักการคลัง 
ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบฯ และบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามหลักภารกิจหลักอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุยังขาดทักษะ
ประสบการณ์ใน
การใช้งานระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
e-GP 
 
 
 

- บันทึกข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP ให้
ถูกต้องครบถ้วน
ทุกรายการ 

- ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทุกไตร
มาส 
 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดา้น
พัสดุยังปรับการใช้งานบนัทึก
ข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้างใน
ระบบ e-GP ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และ 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศกึษา
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ด้านพัสดุ และฝึก
ปฏิบัติการบันทึกข้อมูล
ในระบบ e-GP อย่าง
สม่ำเสมอ 
 
 

สำนักการคลัง 
ฝ่ายพัสดุและ

ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเบิก-จ่าย 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 

- มีเช็คทีผู่้ทรงเช็ค
ไม่นำไปขึ้นเงิน 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องติดต่อผู้
มารบัเช็คให้มารับ
เช็ค 

- ตรวจสอบการสั่ง
จ่ายเช็คอย่าง
สม่ำเสมอ 
 
 

- ผู้ทรงเช็คมารับเช็คแล้วไม่
นำไปขึ้นเงินจนเช็คหมดอายุ 
ทำให้เป็นภาระทางบัญชี 

- กำชับให้ผู้ทรงเช็คมา
รับเช็คแล้วนำไปขึ้นเงิน
โดยเร็วก่อนที่เช็คจะ
หมดอาย ุ
 
 

สำนักการคลัง 
ฝ่ายการเงินและ

บัญช ี
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเร่งรัดจัดเก็บภาษี 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแผนที่
กำหนด และสามารถจัดเก็บภาษีได้

ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีรายละเอียด 
ผู้มาชำระภาษี (ก.ค.๑) ที่จัดเก็บเพ่ิมขึ้น

ตามเป้าหมาย 
 
 
 

- การชำระภาษี
ล่าช้า 
 
 
 

- กำหนดนโยบาย
หรือแผนการ
เร่งรัดจัดเก็บภาษี
ให้ชัดเจน 

- ตรวจสอบรายช่ือ
ผู้มาชำระภาษีเป็น
ประจำทุกเดือน 
- รายงานให้
ผู้อำนวยการสำนัก
การคลังทราบ 
 
 

- ประชาชนมาชำระภาษีล่าช้า
ต้องแจ้งเตือน 

- ทำหนังสือแจ้งและทวง
ถามตามระเบียบทุก
ขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษี 
- ออกบริการเชิงรุก
จัดเก็บภาษีและ
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีมาชำระภาษีภายใน
กำหนด 
 
 

สำนักการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได ้

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดทำสัญญา 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้การจัดทำสัญญาเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

- การชำระภาษี
ล่าช้า 
 
 
 

- สำรวจและ
จัดทำรายชื่อผู้มา
ทำสัญญากับ
เทศบาลเป็น
ประจำทุกวันที่ ๕ 
ของทุกเดือน 

- ตรวจสอบ
ระยะเวลาการ
สิ้นสุดของสัญญา
แต่ละประเภท 
ก่อน ๖๐ วัน 
- ตรวจสอบผู้คา้ง
ค่าเช่าสัญญาแต่ละ
ประเภท 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๓ 
เดือน ให้
ผู้อำนวยการสำนัก
การคลังทราบ 
 
 

- ประชาชนมาทำสัญญาล่าช้า
และค้างค่าเช่าหรือชำระล่าช้า
ไม่เป็นไปตามสัญญา 

- ทำความเข้าใจกับผู้มา
ทำสัญญากับเทศบาล 
- แจ้งเตือนให้มาชำระค่า
เช่าภายในกำหนด 
- ออกบริการเชิงรุกรับ
ชำระรับคำร้องต่อสัญญา
และทำสญัญาเสร็จ 
 
 

สำนักการคลัง 
ฝ่ายผลประโยชน์

และกิจการพาณิชย ์
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอืน่ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ 

ตามโปรแกรม LTAX GIS 
วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้มีข้อมูลทางภาษีที่อยู่ใน
อำนาจของ อปท. ที่จัดเก็บภาษีมีความ
ครอบคลุมครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ธรรมกับประชาชนทุกคนที่อยู่ในข่าย
จะต้องชำระภาษีฯ และเพิ่มรายได้ให้ 

อปท. ให้มีความมั่นคงทางด้าน
สถานะการคลัง สามารถบริหารจัดการ
ในการให้บริการชุมชนและประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

- ข้อมลูทรัพยส์ินมี
การเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ ์
 
 
 

- จัดทำรายงาน
การปฏิบัติงาน
เป็นประจำตาม
กรอบเวลาที่
กำหนด 

- ได้รับการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมหรอื
โครงการที่ได้จัดทำ 
ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับ
ของทางราชการ/
หน่วยงาน เมื่อ
เสร็จสิ้นภารกจิ
โครงการทุกครั้ง 

- ข้อมลูทรัพยส์ินทางแผนที่
ภาษีฯ มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์อยู่ตลอด จึงต้อง
ปรับปรุงข้อมูลอยู่เป็นประจำ
เสมอ 

- กำหนดให้มีการจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกรอบเวลา
ของโครงการในแต่ละ
กิจกรรม 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นไปตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
เป้าประสงค์ที่ ๔ การ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดหารายได ้
 

สำนักการคลัง 
ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติดของบุคลากร 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อป้องการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

- บุคลากรบางราย
ไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร 
- การตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะหาสารเสพ
ติดยังไม่แน่นอน 
 
 
 

- ตรวจปัสสาวะ
ทุกเดือนและคาด
โทษพนักงาน/
พนักงานจ้างที่
ตรวจพบสารเสพ
ติด 
 
 
 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาวะของ
พนักงาน/พนักงาน
จ้าง ของสำนักการ
ช่างในกลุ่มเสี่ยงใน
แต่ละครั้ง  
 
 
 

- พนักงาน/พนักงานจ้างบาง
รายยังไม่ให้ความร่วมมือและ
ยังไม่เข้าใจในผลร้ายที่จะ
เกิดขึ้นและเมือ่เสพแล้วต่อ
ยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้ 
 
 
 
 
 

- จัดใหม้ีกิจกรรมร่วมกัน
ทุกสัปดาห์และให้ความ
เข้าใจในผลร้ายที่จะ
เกิดขึ้นจากยาเสพติด 
 
 
 
 
 

สำนักการช่าง 
ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การควบคุมงานก่อสร้างและ
การติดตามงานก่อสร้าง 

วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้าง
เป็นไปตามรูปแบบรายการ สัญญาจ้าง 
และตามมาตรฐานหลักวิชาช่างมุ่งรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการอย่างสูงสุด 
 
 
กิจกรรม  การออกแบบ เขียนแบบ/
ประมาณราคาโครงการตามเทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้การปฏบิัติงานด้านการ
ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ 

- บุคลากรมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
- การประมาณ
ราคางานก่อสร้าง
อาจไม่ตรงตาม
เป้าหมาย 

- จัดใหม้ีเจ้าหน้า 
ที่ควบคุมงานตาม
คำสั่งแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
- ออกแบบและ
ประมาณราคาโดย
ปฏิบัติตาระเบียบ  
กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องตาม
แผนงาน/โครงการ
ตามเทศบัญญตัิ
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

- ตรวจสอบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/แบบ
รายงานควบคุม
งานก่อสร้าง 
- สุ่มตรวจปริมาณ
งานก่อสร้างและ
ความหนาของถนน
คอนกรีต 
- ตรวจสอบการ
ออกแบบและ
ประมาณราคาให้
ถูกต้องและคุ้มค่า
ต่องบประมาณที่มี
อยู่อย่างจำกัด 

- บุคลากรบางรายขาดทักษะ
ในการแก้ไขปญัหาและขาด
การประสานงานกับหัวหน้า
งานในบางครั้งทำให้การ
ควบคุมงานเกิดการผิดพลาด 
- บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้น 
 
- บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่ม
มากขึ้น 
- ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
สภาวะเศรษฐกิจทำให้
ประมาณราคาเพ่ือเข้า
แผนงานไม่ตรงตามเป้าหมาย 

- ประชุม/ให้คำแนะนำ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ขาด
ประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาและเพิ่มเติม
ความรู้ โดยการส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- ขออัตรากำลังบุคลากร
มาเพิ่ม 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เรื่อง วิธีการ
ประมาณราคาเพ่ือให้ได้
ความรู้นำมาปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกบั
สภาวะการณ์ในปัจจุบัน 
- ขออัตรากำลังบุคลากร
มาเพิ่ม 

สำนักการช่าง 
ฝ่ายควบคุมการ

ก่อสร้างอาคารและ
ผังเมือง 

 
 
 
 
 

สำนักการช่าง 
ฝ่ายควบคุมการ

ก่อสร้างอาคารและ
ผังเมือง 

 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสำรวจซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

 
 

- บุคลากรบางราย
ไม่มีประสบการณ์
ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 

- ออกคำสั่ง
มอบหมายงาน
กำหนดการงานให้
ผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
- การกำหนด
แนวทางและ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑท์ั้ง
ในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ 
 
 
 

- ตรวจสอบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็น
ประจำทุกสัปดาห ์

- สถานที่เก็บรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยังไม่เป็นระบบ 
- บุคลากรบางรายขาดความรู้
ทักษะประสบการณ์ด้านไฟฟ้า 

- จัดสถานที่เกบ็รักษา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น  
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านระบบ
ไฟฟ้า 

สำนักการช่าง 
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคมุภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสำรวจซ่อมแซม ซ่อม
บำรุงถนนเพื่อการบริการสาธารณะ 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการซ่อมแซม
ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ทำให้
เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถ

ใช้ถนนภายในเขตเทศบาลเมอืง
กาฬสินธ์ุ 

 
 

- บุคลากรบางราย
ไม่มีประสบการณ์
ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษางานทาง 
 
 
 
 

- ออกบริการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับ
การซ่อมบำรุง
ถนนให้ตรงต่อ
ความต้องการของ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
และประชาชน
เป็นหลัก 
 
 
 

- สำรวจความพึง
พอใจของ
ประชาชนจาก
โปรแกรมงาน
บริการสำหรับ
ประชาชน  
OBS Mobile 
Application 

- ผู้ปฏิบัติงานบางรายขาด
ความรู้ทักษะประสบการณใ์น
การปฏิบัติงาน และความรูใ้น
การปฏิบัติงานยังคงใช้
หลักการตามความรู้เดิม 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักการชา่ง 
ฝ่ายสาธารณูปโภค 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ควบคุมการติดตามงาน
สวนสาธารณะ 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อให้สวนสาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ให้มีภมูิทัศน์ที่

สวยงาม มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ได้รับ
การดูแลและเอาใจใส่อย่างถูกวิธี ทำให้

คงสภาพสวยงามตามฤดูกาล 
 
 

- การดูแล
สวนสาธารณะอาจ
ไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 

- ออกคำสั่ง
มอบหมายงาน
กำหนดการงานให้
ผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
- การกำหนด
แนวทางและ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ทั้ง
ในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ 
 
 
 

- ตรวจสอบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็น
ประจำทุกสัปดาห ์

- บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่
เพียงพอกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
- งบประมาณยังไม่เพียงพอใน
การดำเนินการ 

- ขออัตรากำลังบุคลากร
มาเพิ่ม 
- เพิ่มงบประมาณให้
เพียงพอกับภาระงานที่
รับผิดชอบ 

สำนักการช่าง 
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสำรวจซ่อมแซม
บำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักรกล 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้รถยนต์/เครื่องจักรกลของ

สำนักการช่าง มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้
ตามปกติและให้ทันต่อการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
 
 

- เครื่องจักรกลและ
รถยนต์ มีอายุการ
ใช้งานมานาน 
 
 
 
 

- จัดใหม้ี
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ซ่อมแซม
บำรุงรักษารถยนต์
และเครื่องจักรกล
อย่างสม่ำเสมอ
เป็นประจำ 
 
 
 

- ตรวจสอบการใช้
รถยนต์และ
เครื่องจักรกลที่ใช้
งานเป็นประจำ
อย่างสม่ำเสมอ 

- รถยนต์และเครื่องจักรกล
ส่วนมากจะมีอายุการใช้งาน
มานาน ทำให้ชำรุดและการ
การเสื่อมสภาพการใช้งาน 
- เจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซม
บ่อยครั้ง ทำให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการซ่อมแซม
แต่ละปีเป็นจำนวนมากๆ 

- ควรใหก้ารตรวจสอบ
สภาพรถทุก ๑ เดือน 
- อบรม/ช้ีแจง 
ผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง ใช้
วัสด-ุอุปกรณ์ รถยนต์/
เครื่องจักรกล 
- ตรวจสอบและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น
ประจำทุกสัปดาห ์

สำนักการช่าง 
ฝ่ายศูนย์

เครื่องจักรกลและ
ระบบจราจร 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อหยุดยั้งเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกบัยาเสพติด 
   - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที ่
   - เพื่อให้เข้าใจภัยของสารเสพติดต่อ
สุขภาพ โทษตามกฎหมายและโทษตาม
ระเบียบวินัยของทางราชการ 

- บุคลากรบางราย
ยังไม่เข้าใจใน
ผลร้ายจากการเสพ
ยาเสพติด 
 
 
 
 

- ให้ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับโทษภัย
ของสารเสพติด
เป็นรายกลุ่ม 
- ตรวจคัดกรอง
หาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ 
- ค่าบำบัด 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้มี
ความเสี่ยงต่อการ
ติดยาเสพติด 
 
 
 

- สังเกตพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ที่
ผ่านการเข้าค่าย
บำบัดกลับมา
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจหาสารเสพ
ติดในปัสสาวะโดย
ไม่แจ้งวันตรวจให้
ทราบ 
 

- ผู้ผ่านการบำบดัส่วนใหญ่มัก
กลับมาเสพยาเสพติดอีก 
- จากสภาพสังคมและ
สภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่
บางคนอาจทำให้ผู้ที่ยังไม่เคย
เสพกลายเป็นผู้เสพรายใหม่ได ้
- อาจจะยังไม่เข้าใจโทษภัย 
หากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

- ให้คำแนะนำรายบุคคล
และสังเกตพฤติกรรม
เป็นพิเศษในคนที่ผ่าน
ค่ายบำบัดและใหค้วามรู้
กับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้
เข้าใจโทษภัยยาเสพติด 
- มอบหมายงานให้
ปฏิบัติโดยมีเพื่อน
ร่วมงานทำงานไม่ปล่อย
ให้ทำงานคนเดียว 
- หากพบพฤติกรรม
ผิดปกติรายงาน
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
โทษและประสานกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในการ
ตรวจสอบ 

สำนักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายส่งเสรมิส่ง

แวดล้อม 
 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกจิอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การควบคุมป้องกันการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที ่
   - เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

   - เพื่อเน้นใหชุ้มชนตระหนักถึง
อันตรายของยุงลายและป้องกันการ
ระบาดด้วยชุมชนเองมากขึ้น 

 
 

- พบแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 
 
 
 
 

- ให้ความรู้
ประชาชนผ่านสื่อ
ต่างๆ และผ่าน 
อสม. 
- รณรงค์ทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในชุมชน 
- ฉีดพ่นสารเคมี
กำจัดยุงลายในฤดู
ฝนและกรณีมี
ผู้ป่วย 
 
 
 

- โดยการรายงาน
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 
- จำนวนผู้ป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออกที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที ่

- การรณรงค์ทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนยัง
ไม่สม่ำเสมอ และบางชุมชน
ดำเนินการไม่ครอบคลุม 
- การรายงานเมื่อมีผู้ป่วย
ไข้เลือดออกในชุมชนยังไม่
รวดเร็วทำให้การควบคุมโรค
ช้า 

- รณรงค์ทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายใน
ชุมชนให้ดำเนินการอย่าง
สม่ำเสมอและครอบคลุม
ทุกชุมชน 
- ปรับปรุงระบบการ
รายงานให้รวดเร็วขึ้นเมื่อ
มีผู้ป่วยในชุมชน 
- ออกควบคุมโรคอย่าง
รวดเร็วเมื่อได้รับรายงาน 

สำนักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายป้องกันและ

ควบคุมโรค 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ป้องกันและควบคมุโรคพิษ
สุนัขบ้า 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
   - เพือ่ให้สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง
และคอรบคลมุในพ้ืนที ่

 
 

- เกิดโรคพิษสนุัข
บ้าในพื้นที่ใกล้เคียง 
 
 
 
 

- บุคลากร
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 
(นายสัตวแพทย์/
สตัวบาล) 
- มีสถานพยาบาล
สัตว์สำหรับ
ให้บริการในเชงิรับ 
- มีแผนออก
รณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับ
สุนัข/แมวในเชิง
รุกทุกป ี
 
 
 

- จัดทำรายงาน
การให้บริการ
ประจำวัน/เดือน/ป ี
- สรุปผลการออก
รณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 
 - เจา้หน้าที่
เทศบาลออก
สอบสวนโรค/
ควบคุมโรคร่วมกับ
ปศุสัตว์อำเภอ
เมือง/ปศุสัตว์
จังหวัด 

- เจ้าของสุนัขและแมวบาง
รายไม่ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
- ในช่วงออกรณรงค์สุนัข/แมว 
บางรายอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ฉีด
วัคซีน 
- เกิดโรคพิษสนุัขบ้าในพ้ืนที่
ใกล้เคียง แล้วเคลื่อนตัวเข้ามา
ในเขตเทศบาลฯ 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึง
อันตรายของพิษสุนัขบ้า 
- ส่งตัวแทนชมุชนเข้ารับ
การอบรมเป็น
อาสาสมัครปศสุัตว ์
- ประสานงาน/ประสาน
แผนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/อปท.ใกล้เคียง 

สำนักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายป้องกันและ

ควบคุมโรค 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การฆ่าชำแหละสัตว์ในโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้โรงฆ่าสตัว์ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินของกรมปศุสัตว ์
   - เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่
สะอาด ปลอดภัย  
   - เพือ่ให้บริการผู้ประกอบการได้ทัน
ตามเวลาที่ต้องการ 

 
 

- เครื่องมือในการ
ฆ่าชำแหละสัตว์ มี
อายุการใช้งานมา
นาน 
 
 
 
 

- มีนายสัตวแพทย์
ควบคุมกำกับใน
การฆ่าชำแหละ
สัตว ์
- มีกล้องวงจรปิด
สามารถตรวจสอบ
จำนวนสัตว์และ
ขั้นตอนการทำ 
งานทุกขั้นตอนได ้
- ดำเนินการฆ่า
และชำแหละสตัว์
ของแต่ละรายตาม
ความต้องการ 
 

- จัดทำรายงาน
การให้บริการ
ประจำวัน/เดือน/ป ี
- มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์/เครื่องมือ 
และเครื่องจักร ให้
พร้อมใช้งานทุกวัน 
 - มีการควบคุม
การฆา่สัตว์ทุก
ขั้นตอนตาม
หลักสูตรสขุาภิบาล 

- เครื่องมือ/เครื่องใช้บางอย่าง
ชำรุดจากการใช้งานมานาน/
เสื่อมสภาพ บางครั้งใช้งาน
ไม่ได ้
- ระบบบำบัดน้ำเสียมี
เครื่องมือ/เครื่องจักรชำรุด
เสียหายบ่อย ทำให้ผลการ
ตรวจคุณภาพน้ำเสียไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
- มีผู้รับบริการบางราย
ต้องการให้มีการฆ่าชำแหละ
สัตวใ์นช่วงใกล้รุ่ง ทำให้เป็น
ปัญหาในกระบวนการฆ่า
ชำแหละ 

- ติดต่อบริษัทเพ่ือทำ
การซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ที่ชำรุดให้พร้อมในการใช้
งานอยู่เสมอ 
- มีการประชาสัมพันธ์
และทำความเข้าใจกับ
ผู้รับบริการทุกราย 
- จัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ที่ชำรุดให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

สำนักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกจิตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การให้บริการทันตกรรม 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
ทันตกรรมสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

 
 

- ขาดแคลน
บุคลากรทางด้าน
ทันตสาธารณสุข 
 
 
 
 

- ประสานขอรบั
การสนับสนุน 
ทันตแพทย์จาก
โรงพยาบาล
กาฬสินธ์ุมาช่วย
ปฏิบัติงานที่
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาลฯ ทั้ง ๒ 
แห่ง 
- ขอรับการ
สนับสนุน วัสด ุ
อุปกรณ์ทาง 
ทันตกรรมจาก
โรงพยาบาล
กาฬสินธ์ุ 
 

- รายงานผู้มารับ
บริการทันตกรรม
ประจำเดือน 
- รายงานผลการ
ดำเนินงาน/
กิจกรรมที่
ให้บริการทั้งในเชิง
รับ (ในศูนย์บรกิาร
สาธารณสุข) และ
เชิงรุก (ในโรงเรียน 
/ศพด./ชุมชน) 
  

- ไม่มีบคุลากรทางด้าน 
ทันตสาธารณสุขโดยตรง 

- สรรหาบุคลากร
ตำแหน่ง 
ทันตสาธารณสุข  
มาดำรงตำแหน่งที่
เทศบาล (กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้ว) 

สำนักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การรกัษาความสะอาดถนน 
การเก็บขนขยะและเก็บขนก่ิงไม้ 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

 
 

- รถเก็บขนขยะ/กิ่ง
ไม้มีอายุการใช้งาน
มานาน 
 
 
 
 

- มีการติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทุกวัน 
- มีการประชุม
ชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 
 
 
 

- จากการรายงาน
การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
ประจำวัน 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ 
- สภาพรถเก็บขนขยะ/กิ่งไม้
บางคันมีอายุการใช้งานมา
นานต้องซ่อมแซมบ่อย 

- จัดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพ่ิม 
- จัดหารถเก็บขนขยะ/
กิ่งไม้ทดแทนคนัที่มีอายุ
การใช้งานมานาน 

สำนักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ส่วนส่งเสริม

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดเก็บเอกสาร 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารของแต่ละ
ฝ่าย/งาน เรียบร้อยเป็นระบบหมวดหมู่

ง่ายต่อการค้นหา 

 
 

- การจัดเก็บ
เอกสารไม่เป็น
ระบบ 
 
 
 
 

- ลงทะเบียนคมุ
หนังสือรับ 
หนังสือส่ง ของแต่
ละฝ่าย/งาน 
- แยกประเภท
แฟ้มเอกสารเกบ็
ตามหมวดหมู่/
ความสำคัญ 
 
 
 

- ค้นหาเอกสาร
หรือหนังสือที่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
แล้วได้รวดเร็ว เมื่อ
มีการร้องขอดู
ข้อมูล 

- การค้นหาเอกสารที่
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วใช้
เวลานาน หรืออาจไม่พบ 
เนื่องจากการจัดเก็บเอกสาร
ไม่เป็นระเบียบ 

- จัดหาตู้เกบ็เอกสาร
หรือกล่องพลาสติกขนาด
ใหญ ่และสถานที่เก็บจัด
ให้เป็นระเบียบ สะดวก
ในการค้นหา 
- ส่งบุคลากรที่
ปฏิบัติงานธุรการของแต่
ละฝ่าย/งาน เข้าอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ 
- กำชับ ตรวจสอบการ
จัดเก็บเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการ
ค้นหา 

สำนักการศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและ

โครงการ 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคมุ
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุ ของสำนักการศึกษาในสังกัด

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
วัตถุประสงค์   

  - เพือ่ให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุ ของสำนักการศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและ

หนังสือสั่งการของทางราชการ 

 
 

- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาด
ทักษะ
ประสบการณ์ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 

- ควบคุมเกี่ยวกับ
การเงิน การเบกิ 
จ่าย การทำบัญชี
ถือจ่ายเงินเดือนครู
เทศบาล และการ
ขออนุมัติการจดัหา 
การจดัซื้อจัดจ้าง 
เบิกจ่ายซ่อมแซม
และบำรุงรักษา
พัสดุ 
- สำนักการศกึษา 
ออกตดิตามการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุ
ของสถานศึกษาใน
สังกัด  

- ตรวจสอบการทำ
ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
หลักฐานใบ 
สำคัญจ่ายเงินทุก 
ประเภท 
- ตรวจสอบการขอ
อนุมัติการจัดซื้อจัด
จ้าง การซ่อมแซม 
และบำรุงรักษาพัสดุ
ทุกครั้งที่มีการขอ
อนุมัติ 
- ติดตามและประ 
เมินผลการปฏิบัติ 
งานด้านการเงนิและ
พัสดุของสถานศึกษา
ในสังกดัและรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นประจำทุก 
๖ เดือน 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุขาดทักษะ
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง
การเบิกจ่าย และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง 
- ออกตรวจติดตามและ
ให้คำแนะนำมากกว่าปี
ละ ๒ ครั้ง 
- ผู้บังคับบัญชา ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ 

สำนักการศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและ

โครงการ 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรงุ 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในสำนักการศึกษา 

 
 

- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาด
ทักษะ
ประสบการณ์ 
 
 
 
 

- ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเรือ่งการ
เลื่อนระดับ ปรับ
วิทยฐานะ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การบริหารงาน
บุคคลฯ 
- ประชุมชี้แจงการ
ปฏิบัติงานใหก้ับ
ผู้รับผิดชอบ 
- สร้างขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการ
ปฏิบัตงิาน 

- หัวหน้าฝ่าย/งาน ติดตาม 
กำชับ ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสรมิให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

- หัวหน้าฝ่าย/งาน 
ติดตาม กำชับ ดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ส่งเสรมิให้บุคลากรเข้า
รับการอบรม 

สำนักการศึกษา 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การออกนิเทศ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคนิค 
วิธีการสอนที่หลากหลายของครูที่สอน

บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 

 
 

- ครูบางรายไม่
จัดทำแผนการสอน 
 
 
 
 

- มีคำสั่ง
มอบหมายให้ครู
ปฏิบัติหน้าที่การ
สอนตามราย
ชั่วโมงของแต่ละ
คน 
- ออกนิเทศ
ติดตามและ
ตรวจสอบการ
จัดการเรียนการ
สอน ภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 

- ติดตาม
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนของครูและ
นักเรียน ตามแบบ 
ปถ.๐๕  
- ติดตามการส่ง
แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน
ตามแบบนิเทศ
ติดตาม 

- การออกนิเทศ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดการเรียน
การสอน มีเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ 
- ครูบางราย ไม่จัดทำ
แผนการสอน และสอนไม่ตรง
ตามหลักสตูรทีท่าง
สถานศึกษาจัดทำขึน้ 

- ออกคำสั่งแตง่ต้ัง
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วม
ออกนิเทศ ติดตามการ
สอน การจัดการเรียน
การสอนของครู พร้อม
กับหน่วยศึกษานิเทศก ์
- กำชับครูผู้สอนให้จัดทำ
แผนการสอน และสอน
ให้ตรงตามหลักสูตรที่
สถานศึกษาจัดทำขึ้น 

สำนักการศึกษา 
หน่วยศึกษานิเทศก ์

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติดในบุคลากร 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพืน้ที่เทศบาลเมอืงกาฬสินธ์ุ 
   - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

- บุคลากรบางราย
ยังไม่เข้าใจใน
ผลร้ายเมื่อเสพสาร
เสพติด 
 

- มีการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพติดกับ
พนักงาน 
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง 
- กำชับไม่ให้
บุคลากรยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพ
ติดทุกประเภท 
 
 
 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาวะให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ  
 
 
 
 
 

- บุคลากรบางรายไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจคัดกรอง
หาสารเสพติดเท่าที่ควร 
  
 
 
 
 
 
 
 

- สุ่มตรวจคัดกรองหา
สารเสพติดเป็นประจำ
ทุกๆ ๒ เดือน 
- มีบทลงโทษสำหรับผู้
เสพสารเสพติด 
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
สารเสพติด 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
ฝ่ายกีฬาและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การปฏิบัติงานประเพณี 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อให้การปฏิบัติงานประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรมของเทศบาลเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

 
 

- การจัดงาน
ประเพณีที่ไม่มีใน
แผนดำเนินงาน 
 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ประเพณีศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ปฏิบัติงานตาม
แผนดำเนินงานที่
กำหนด 
 
 
 

- ติดตาม
ประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานใน
โครงการที่ได้รับ
มอบหมาย 
- ประเมนิความพึง
พอใจของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 
 
 
 
 
 

- โครงการงานประเพณี ที่ไม่มี
ในแผนดำเนินงาน อาจทำให้
กาเตรียมความพร้อมในการ
จัดงานประเพณีที่ได้รับ
มอบหมายไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร 
  
 
 
 
 
 
 
 

- ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม 
และสอบถามปราชญ์
ชาวบ้านที่มี
ประสบการณ์ 
- เตรียมข้อมลูเพื่อ
รองรับโครงการเร่งด่วน 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม

ประเพณีศิลปและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเสริมทักษะการเรียนการ
สอน 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อพัฒนาผลการสอบ O-NET ของ

นักเรียนช้ัน ป.๖ 
   - เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  
   - เพื่อส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 
 
 

- นักเรียนขาด
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
สงัเคราะห ์
- ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ไม่
หลากหลาย 
- นักเรียนขาด
การศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 

- มอบหมายให้
ครูผู้สอนติว
นักเรียนเสริมใน
ชั่วโมงเรียนทุก
ชั่วโมง โดยใช้แนว
ข้อสอบ O-NET 
ของปีที่ผ่านมาใช้
ติว 
- ส่งเสรมิพัฒนา
ครูในแต่ละกลุม่
สาระจัดทำ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และ
เน้นสื่อมาใช้ใน
กิจกรรมการเรยีน
การสอน 

- รายงานผลการ
สอบ O-NET ให้
ผู้บริหารทราบปีละ 
๑ ครั้ง 
- สรุปผลการประ 
เมินการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ให้
ผู้บริหารทราบปีละ 
๑ ครั้ง 
- สรุปผลการประ 
เมินคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ให้
ผู้บริหารทราบปีละ 
๑ ครั้ง 
 
 
 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๖ มีผลสอบ O-NET ได้
คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกำหนด 
- นักเรียนบางคนขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
- นักเรียนบางคนขาดการใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสรมิให้ครทูุกกลุ่ม
สาระเข้ารับการอบรม
เพื่อพฒันาตนเองและนำ
ความรู้มาปรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายอย่าง
สม่ำเสมอ 
- จัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการ
อ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์ อย่างต่อเนื่อง 
- จัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านการ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งต่อเนื่อง 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธิ ์

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 - จัดโครงการ/
กิจกรรม ที่
ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ อย่าง
ต่อเนื่อง 
- จัดโครงการและ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ด้านใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 

- สรุปโครงการ/
กิจกรรม ในการ
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาวชิาการ มี
การประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
เสนอผู้บริหาร
โรงเรียนเพื่อหา
แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาใน
การจัดโครงการ/
กิจกรรม ครั้งต่อไป 
 
 
 
 

 - มีการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสด ุ

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
ทางการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์

และถูกต้องตามระเบียบ 
    
 
 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุขาดทักษะใน
การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-GP 
 

- จัดทำรายงาน
การขอซื้อขอจา้ง 
บันทึกข้อตกลงซื้อ
จ้าง ใบสั่งซื้อสั่ง
จ้างและการตรวจ
รับพัสดุงานจ้าง 
ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุตรวจสอบการ
จัดทำเอกสารและ
การจัดหาพัสดุตาม
ขั้นตอนของการ
จัดหาพัสดุ ก่อนมี
การอนุมัติให้
ดำเนนิการตาม
ระเบียบพัสด ุ
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่
เข้าใจในการบนัทึกข้อมูลใน
ระบบ e-GP 
  
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุ เข้ารบัการ
ฝึกอบรมการบันทึก
ข้อมูลตามระบบ e-GP 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธิ ์

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคมุ
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมพีฤติกรรมที่
ดีมีระเบียบ วินัย มีสมาธิในการเรียน 

และไม่ยุ่งเกีย่วกับยาเสพติด 
    
 
 

- นักเรียนอาจถูก
ล่อลวงให้ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

- นักเรียนเข้าร่วม
อบรมโครงการครู
แดร ์
- รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด
สม่ำเสมอ 
- ตรวจสารเสพติด
กับนักเรียนใน
ระดับชั้น ป.๔-๖ 
- จัดกิจกรรมให้
นักเรียนระดับช้ัน 
ป.๑-๓ เข้ารับการ
อบรมโครงการเข้า
วัดปฏิบัติธรรม 
ระดับชั้น ป.๔-๖ 
อบรมโครงการ
ต่อต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

- สังเกต สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
พฤติกรรมของ
ผู้เรียน โดยคร ู 
ผู้ปกครอง 
- ครูติดตามดูแล
พฤติกรรมของ
ผู้เรียน สม่ำเสมอ 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ
สม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 

- นักเรียนอาจตกเป็นเหยื่อ
จากการล่อลวงหรือชักชวน
จากเพ่ือน บุคคลในครอบครวั
ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
- นักเรียนใช้ส่ือโซเชียลทีไ่ม่
เหมาะสม 
- ครอบครัวและชุมชน
นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม
ไม่ด ี
- สมาชิกในครอบครัวหรือคน
ในชุมชนมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเอา
ใจใสก่ารเล่นโซเชียลของ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 
 
 

- จัดกิจกรรมการอบรม
เป็นประจำทุกระดับช้ัน 
- ครูประจำชั้นหรือพ่อ
ครู แม่ครู ติดต่อ
สอบถามพฤติกรรมและ
การเล่นโซเชียลของ
นักเรียนจากผูป้กครอง
อย่างสม่ำเสมอ 
- ให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมทำบญุในงาน
ประเพณีท้องถิ่นที่วัด
ต่างๆ 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธิ ์

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 - ครูออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนใน
โครงการพ่อครู 
แม่คร ูและขอ
ความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองให้ดูแล 
สอดส่องการเล่น
โซเชียลของเด็ก
อย่างใกล้ชิด 

- สรุปโครงการ/
กิจกรรม ในการ
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาวิชาการ มี
การประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
เสนอผู้บริหาร
โรงเรียนเพื่อหา
แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาใน
การจัดโครงการ/
กิจกรรม ครั้งต่อไป 
 
 
 
 

 - มีการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติด 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
   - ตอบสนองนโยบายของรัฐและวาระ
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

    
 
 

- บุคลากรบางราย
ยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจ
ปัสสาวะ 

- ตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะในตัว
บุคลากรใน
สถานศึกษาโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- กำชับไม่ให้
บุคลากรยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพ
ติดทุกชนิด 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาวะให้
ผู้บริหารทราบ 
 
 
 
 
 

- ผลการตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะยังไม่แน่นอน 
- บุคลากรบางรายไม่ได้รับ
การตรวจปัสสาวะ เนื่องจาก
ติดภารกิจการสอนและลา
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 

- ประชุมแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง 
สารเสพติด 
- มีบทลงโทษผู้เสพสาร
เสพติด 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธิ ์

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสอนภาษาอังกฤษ 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    
 
 

- ขาดแคลนครูเอก
ภาษาอังกฤษ 
 

- มอบหมายคร ู
ที่มีความรู้ความ 
สามารถด้าน 
ภาษาอังกฤษ 
สอนแทนในระดับ 
ชั้นที่ไม่เพียงพอ 
 

- นิเทศการสอน
โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาภาค
เรียนละ ๑ ครัง้ 
 
 
 
 
 

- ครสูอนภาษาอังกฤษมีไม่
เพียงพอ 
- ได้รับจัดสรรอัตรากำลังครู
ไม่ตรงกับความต้องการของ
โรงเรียน 
 
 
 

- ขออัตรากำลังครูสาขา
วิชาเอกที่ไม่เพียงพอต่อ
ต้นสังกัด 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธิ ์

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสำรวจดูแลอาคารสถานที ่
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อให้อาคารเรียนและอาคาร
อเนกประสงค์อยู่ในสภาพคงทนถาวร

พร้อมใช้งานในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ  

    
 
 

- อาคารเรียนบาง
จุดมีน้ำรั่วซึมไหลลง
มาขังในห้องเรียน 
 

- ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายอาคารสถานที่
ได้ติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิดรวม 
ทั้งรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้นเป็นระยะๆ 
- ฝ่ายบริหารให้
นักการภารโรง
ดำเนินการแก้ไข
ในเบื้องต้นแต่
ยังคงมีปัญหา
เหมือนเดิม 

- มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานด้าน
อาคารสถานที่
อย่างสม่ำเสมอ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลำดับ 
เพื่อแก้ไขปรับปรุง
เกี่ยวกับงานด้าน
อาคารสถานที่
ต่อไป 

- ฤดูฝนอาคารดาวเรืองมีน้ำ
ไหลลงมาข้างกำแพงทำให้มี
น้ำขังเฉอะแฉะในห้องเรียน ป.
๑/๑ ห้องดนตรี และห้องศูนย์
ภาษาอังกฤษ 
- อาคารอเนกประสงค์มีนกมา
อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้
มีความสกปรกจากมูลนกส่ง
กลิ่นเหม็น มีฝุน่ละออง
สกปรกจากปีกนก 
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ  

- รายงานสภาพอาคาร
เรียนต่อสำนักการศึกษา
เพื่อดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธิ ์

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกจิอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 - ทำความสะอาด
อาคารอเนก 
ประสงค์ก่อนจัด
กิจกรรมแต่ไม่
สะอาดเท่าที่ควร
และยังส่งกลิ่น
เหม็น 
- ขออนุมัติ
งบประมาณใน
การทาสีห้องเรียน
ใหม ่

 
 
 
 

- สีทาภายในและภายนอก
อาคารเรียน อาคารเฟื่องฟ้า
และพุทธรักษา มีสีหลุดลอก
สกปรกมีคราบเชื้อรา อาจทำ
ให้นักเรียนติดเชื้อโรคได้ 

  
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมอียู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ส่งเสริมการวิจัย การผลิตสื่อ
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี การอบรม

เทคนิคการสอนกระบวนการคิด 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
    
 
 

- ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ำ 
 

- การส่งเสริมให้
ครูทำวิจัยในช้ัน
เรียน 
- การใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 
- จัดอบรมเทคนิค
การสอนแบบ
กระบวนการคิด 

- วัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
- ครูไม่ได้รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการทำวิจัยในชั้น
เรียน 
- ครูไม่ได้รับการพัฒนาการ
จัดทำสื่อนวัตกรรมและการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ส่งเสรมิให้ครเูข้ารับ
การอบรมเทคนิคการ
สอนกระบวนการคิด 
- ส่งเสรมิให้ครทูำวิจัยใน
ชั้นเรียน 
- ส่งเสรมิให้ครใูช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อป้องกนัไม่ให้นักเรียนยุง่เกี่ยวกับ
สารเสพติด 

    
 
 

- นักเรียนอาจถูก
ล่อลวงให้ติดสาร
เสพติด 
 

- การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด
อย่างสม่ำเสมอ 
- ให้ความ
ช่วยเหลือให้
คำปรึกษานักเรียน
ทุกคน 

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนโดยครู 
ผู้ปกครองและ
เพื่อน 

- นักเรียนอาจถูกชักชวนให้
ลองสารเสพติดจากเพื่อนได้
ง่าย 
- สภาพแวดลอ้มของตัว
นักเรียนทำให้เกิดความเสีย่ง
กับสิ่งเสพติด 

- จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดให้บ่อย
ขึ้น 
- ควรใหค้ำปรึกษา
นักเรียนกลุม่เส่ียงเป็น
อันดับแรก 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  พัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ ความ
เข้าใจในระเบยีบและวิธีการดำเนนิงาน
การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจดัจ้างตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    
 
 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุขาดความรู้ 
เรื่อง การพัสดุตาม
กฎกระทรวงฯ และ 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 

- ตรวจสอบและ
ควบคุมการ
ปฏิบัตงิานด้าน
พัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบอย่าง
ถูกต้องและเป็น
ระบบ 

- ตรวจสอบ
รายงานวิธีการ
ดำเนินงานการ
เบิกจ่ายและการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

- เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

- จัดทำระบบงานพัสดุให้
เป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมเรื่องเกี่ยวกับการ
พัสดุตามกฎกระทรวง 
และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดหาบุคลากรในรายวิชา
ที่ขาดแคลน 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อจัดหาบุคลากรในรายวชิาสังคม
ศึกษาและวิชาศิลปะ 

 

กิจกรรม  การปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารอเนกประสงค ์

วัตถุประสงค ์

   - เพื่อให้อาคารสถานที่มีความ
ปลอดภัยเพียงพอต่อการบริการ 

- ขาดแคลนครูสอน
รายวิชาสังคมศึกษา
และวิชาศิลปะ 
 

 

- อาคารบางจุดไม่
สามารถใชง้านได้
ตามวัตถุประสงค ์
 
 

- มอบหมายงาน
ให้บุคลากรตรงกับ
ความรู้ 
ความสามารถ 
และความถนัด 
 
- จัดทำแผนการ
บริหารอาคาร
สถานที่เพื่อให้
พร้อมต่อการใช้
งาน 
- สำรวจดูแล
อาคารสถานที่ 

- ตรวจสอบการ
ดำเนินงานและมี
การรายงานผลการ
ดำเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 
- รายงานสภาพ
อาคารและทำการ
ปรับปรุงให้มีสภาพ
เอื้อตอ่การ
ให้บริการ 

- ขาดบุคลากรในรายวิชา
สังคมศึกษาและวิชาศิลปะ 
 
 
 
 
- นักกีฬาไม่มีที่พักเป็นสัดส่วน
อย่างเหมาะสม 
 
 

- ขออัตรากำลังเพิ่มเติม
ในสาขาวิชาสังคมศึกษา
และวิชาศิลปะ 
 
 
 
- จัดหาวัสดุ อปุกรณ์ ใน
การปรับปรุงที่พัก
นักกีฬาให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
- จัดทำแผนการบริหาร
อาคารสถานที่เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดหาบุคลากรในรายวิชา
ที่ขาดแคลน 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อจัดหาบุคลากรในรายวชิาสังคม
ศึกษาและวิชาศิลปะ 

 

กิจกรรม  การปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารอเนกประสงค ์

วัตถุประสงค ์

   - เพือ่ให้อาคารสถานที่มีความ
ปลอดภัยเพียงพอต่อการบริการ 

- ขาดแคลนครูสอน
รายวิชาสังคมศึกษา
และวิชาศิลปะ 
 

 

- อาคารบางจุดไม่
สามารถใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค ์
 
 

- มอบหมายงาน
ให้บุคลากรตรงกับ
ความรู้ 
ความสามารถ 
และความถนัด 
 
- จัดทำแผนการ
บริหารอาคาร
สถานที่เพื่อให้
พร้อมต่อการใช้
งาน 
- สำรวจดูแล
อาคารสถานที่ 

- ตรวจสอบการ
ดำเนินงานและมี
การรายงานผลการ
ดำเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 
- รายงานสภาพ
อาคารและทำการ
ปรับปรุงให้มีสภาพ
เอื้อต่อการ
ให้บริการ 

- ขาดบุคลากรในรายวิชา
สังคมศึกษาและวิชาศิลปะ 
 
 
 
 
- นักกีฬาไม่มีที่พักเป็นสัดส่วน
อย่างเหมาะสม 
 
 

- ขออัตรากำลังเพิ่มเติม
ในสาขาวิชาสังคมศึกษา
และวิชาศิลปะ 
 
 
 
- จัดหาวัสดุ อปุกรณ์ ใน
การปรับปรุงที่พัก
นักกีฬาให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
- จัดทำแผนการบริหาร
อาคารสถานที่เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

 

 

- ผู้ปกครอง ชุมชน 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 

 
 
 

- การประสานงาน
ระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
- การมสี่วนร่วม
ของชุมชนในการ
จัดกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
 
 

- การมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
ระหว่างโรงเรียน  
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
- การวัดประเมิน 
ผลความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองและ
ชุมชน ในการจัด
กิจกรรมของ
โรงเรียน 
 
 

- ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่
ตระหนักและไม่เล็งเห็น
ความสำคัญในกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้อง
ประกอบอาชีพจึงไม่มีเวลา
ให้กับทางโรงเรียน 
 
 
 
 
 

- เพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานกับ
ผู้ปกครองและขุมชนให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดทำแบบสรปุโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อจัดทำแบบสรุปโครงการ/

กิจกรรมได้ถูกต้อง 
 

กิจกรรม  การเบิกจ่ายงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐  
วัตถุประสงค ์

   - เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบการเงิน/พัสดุ 

 

 

- ครสูรุปโครงการ/
กิจกรรมไม่ถูกต้อง
ตามขั้นตอน 
 
 
 
- ผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและพัสดุ 
ขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบยีบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

- ดำเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัต ิ
 
 
 
 
- ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบข้อบังคับ
ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายข้อบังคับ 
ของทางราชการ 

- ตรวจแบบสรปุ
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
- รายงานสถาน 
การณ์การเงิน
ประจำเดือนต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 
- สรุปงบประมาณ
ประจำปีเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
- ตรวจสอบการ
จัดทำรายงาน
เอกสาร 

- ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการสรุปโครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
- ครู/บุคลกร ขาดความรู้
ความเข้าใจในการเบิกจ่าย
งบประมาณและการจัดซื้อจดั
จ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

- ฝ่ายวิชาการในโรงเรียน
ให้คำแนะนำ ติดตาม
สรุปโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เรื่อง การ
เบิกจ่ายและการจัดซื้อ
จัดจ้างตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐  

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้ครู/บุคลากรมีวุฒทิาง

การศึกษาปฐมวัย 
 

 

กิจกรรม  การปรบัปรุงสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์

   - เพื่อให้มีอาคาร สถานที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 

 

- ครู/บุคลากร บาง
รายไม่มีวุฒิ
การศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
- โรงเรียนไม่มโีรง
อาหาร 

- ให้ครู/บุคลากร
เข้ารับการอบรม
พัฒนาหรือศึกษา
ต่อ 
 
 
 
- จัดใหม้ีสถานที่
รับประทาน
อาหารของ
นักเรียนช่ัวคราว
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค ์

- บันทึกรายงาน
การเพ่ิมวุฒิทาง
การศึกษาและสรุป
รายงานการเข้ารับ
การอบรม 
 
 
- ส่งผลสำรวจ
ข้อมูลของผู้บรหิาร
สถานศึกษาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุง
แก้ไข 

- ครู/บุคลากรบางคนสอนไม่
ตรงตามเอกการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
- นักเรียนไมมี่สถานที่ในการ
รับประทานอาหารทีเ่ป็น
สัดส่วนและถาวร 
 

- ส่งครู/บุคลากร เข้ารับ
การอบรม พัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนการ
สอนหรือศึกษาต่อ 
- ครูศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 
- นำเสนอโครงการขอ
งบประมาณในการ
ก่อสร้างโรงอาหารจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เรื่องระเบียบวินัยและประสบการณ์การ
เรียนรู้ เรื่อง ยาเสพติดให้กับนักเรียน 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมคีุณธรรม 

จริยธรรม เรื่อง ระเบียบวินัยและได้รู้ถึง
โทษและการปอ้งกันตนเองจากสิ่งเสพ

ติด 
 

 

 

- นักเรียนบางคน
ขาดการอบรมเอา
ใจใสจ่ากครอบครัว
และอาศัยอยู่ใน
ชุมชนที่มีความ
เสี่ยง เรื่อง ยาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 

- จัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสรมิ
คุณธรรม
จริยธรรม 
- โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
- โครงการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 

- ติดตามสรุปผล
การดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม
แล้วนำผลการ
ประเมินพัฒนา 
ปรับปรุงและแก้ไข
ต่อไป 
- การสอบถาม
นักเรียน 
 
 
 

- นักเรียนบางส่วนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านระเบียบวินัย
และยังไม่ทราบถึงโทษภัย 
ของยาเสพติดบางชนิด เช่น  
ยาไอซ์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

- นิเทศ/ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
- โครงการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
- จัดโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ร้ายจากยาเสพติด 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วตัถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องบทบาท

หน้าที่ของผู้ปกครอง 
 

 

 

 

- ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ไปประกอบ
อาชีพต่างจังหวัด
นักเรียนอาศัยอยู่
กับผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 
 

- จัดโครงการ
ประชุมผู้ปกครอง 
- โครงการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- สารเพื่อรายงาน
ข่าวแก่ผู้ปกครอง 
โดยการส่งสารถึง
ผู้ปกครอง 

- ติดตามสรุปผล
การประเมิน
โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 
- ติดตามออกเยี่ยม
บ้านตามโครงการ
ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

- ผู้ปกครองขาดความรู้ความ
เข้าใจการจัดการศึกษาและ
การอบรมเลี้ยงดูลูก 
 
 
 
 
 
 

- จัดโครงการประชุม
ผู้ปกครองและจัดทำสาร
สัมพันธ์ เพื่อรายงานข่าว
แก่ผู้ปกครอง 
- โครงการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใชส้ื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์   

  - เพือ่ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นและมีความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

กิจกรรม  พัฒนาการปฏิบัติงานการเงิน
และด้านพัสด ุ

วัตถุประสงค ์

   - เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้และความเข้าใจ
ในระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 

 

- นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ำ 
 
 
 
 
 
- ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความเข้าใจใน
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

- จัดโครงการ
เสริมสร้างการ
เรียนรู้ผ่านการ
สืบค้นดว้ยสื่อ
เทคโนโลย ี
 
 
 
- ปฏิบัติงานตาม
แผนงานและคำสั่ง
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

- ติดตาม
ประเมินผลการ
นิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของ
คร ู
 
 
 
- รายงานทาง
การเงินและ
รายงานการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นประจำ
ทุกเดือน 

- นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
และขาดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความ
เข้าใจใน ระเบยีบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
 
 
 
 
- ส่งเจ้าหน้าทีก่ารเงิน
และเจ้าหน้าทีพ่ัสดุเข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรต ิ

 
 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรต ิ

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การฝึกอบรมพัฒนาครู/
บุคลากรและการตรวจคัดกรองปัสสาวะ

หาสารเสพติด 
วัตถุประสงค์   

  - เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็สำคัญโดยใช้สื่อ

เทคโนโลยีสนเทศ 
 

 

 

- ครูขาดทักษะการ
สอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญและขาด
ความรู้เรื่องสารเสพ
ติดบางชนิด 
 
 
 
 
 
 

- จัดโครงการ
ฝึกอบรมครู บคุล
การและศึกษาดู
งานด้านการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- ตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะให้กับครู
และบุคลากร 
 
 
 
 

- รายงานสรุป
โครงการ/กิจกรรม  
- การนิเทศภายใน 
- ผลการตรวจ
ปัสสาวะครูและ
บุคลากร 
 
 
 
 

- ครู/บุคลากรขาดทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ครูขาดความรู้เรื่องสารเสพ
ติดให้โทษบางชนิด 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมศึกษาดูงาน
ด้านการจดักระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง 
สารเสพติดให้โทษ 
- ตรวจคัดกรองปัสสาวะ
ให้กับครู และบุคลากร
อย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรต ิ

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน 

วัตถุประสงค์   
  - เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน

ให้ดีขึ้นและห่างไกลยาเสพติด 
 

 

 

 

กิจกรรม  การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
เรียนอาคารประกอบและ
สภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์

   - เพื่อให้ผู้เรยีนมีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

- นักเรียนบางคนมี
ปัญหาด้านการ
ปรับตัว 
 
 
 
 
 
- อาคารเรียนมี
จำนวน
ห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอ 

- บริการให้
คำปรึกษากับ
นักเรียน กิจกรรม
ออกเยี่ยมบ้าน
และมอบ
ทุนการศึกษา 
 
 
- ปรับปรุงอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบและ
สภาพแวดล้อม
และจัดบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 
 

- รายงานการออก
เยี่ยมบ้านอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
- รายงานสภาพ
ของอาคารเรียน
และทำให้การ
ปรับปรุงให้มีสภาพ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และมีความ
ปลอดภัย 

- นักเรียนมปัีญหาด้านการ
ปรับตัวและมีพฤติกรรมเสี่ยง 
- ด้านหน้าโรงเรียนมี
การจราจรแออัดเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 
 
 
- อาคารเรียนมีจำนวน
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
- พื้นอาคารอเนกประสงค์
ชำรุด 
 
 
 
 
 

- ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตโครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา การสอน
ตามโครงการครู DARE 
และบริการใหค้ำปรึกษา
กับนักเรียน 
 
- จัดห้องปฏิบัติการและ
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ให้ดำเนินการซอ่มแซม
พื้นอาคารอเนกประสงค์ 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรต ิ

 
 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรต ิ

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์   
  - เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาและสร้างความนิยมให้กับ

ผู้ปกครองนักเรียน 
 

 

- โรงเรียนยังไม่ได้
รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพนัธ์
ผลการจัด
การศึกษาและ
ผลงานของ
นักเรียนต่อชุมชน
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

- รายงานผลการ
จัดการศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอและขอ
ความร่วมมือของ
องค์กร ภาคี 
เครือข่ายในการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 

- สถานศึกษายังขาดการ
ยอมรับจากผู้ปกครองในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
 
 
 
 
 

- ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาทอ้งถิ่น 
 
 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรต ิ

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกจิอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนางาน
วิชาการ 

วัตถุประสงค์   
  - เพือ่ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้

มีความทันสมยัอยู่เสมอ 
   - เพื่อให้ครูนำสื่อที่มีอยู่มาใช้
ประกอบการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุด 

   - เพื่อเพิ่มศกัยภาพเจ้าหน้าที่งาน
วิชาการ 
 

 

- การพัฒนา
การศึกษายังไม่พอ 
 
 
 
 
 

- ดำเนินการ
ติดตามการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 
- การนิเทศกำกบั
ติดตาม
ประเมินผลการ
บริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 

- ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
หลักสูตรและนเิทศ
ติดตาม
กระบวนการเรียน
การสอนทุก ๖ 
เดือน 
 
 
 
 

- หลักสูตรที่จัดทำขึ้นยังไม่
ครอบคลุมใน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเท่าที่ควร 
- การพัฒนาการศึกษายังไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 

- กำกับติดตาม
ดำเนินการหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องและ
ปรับปรุงหลักสตูรให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
- มีการนิเทศติดตาม
กระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อการสอน
ให้มากขึ้น 
- รวบรวมข้อมลู
กฎหมายภายนอก 
ระเบียบ กฎและการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
งานวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๑ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม การจดัการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์   

  - เพือ่พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   - เพื่อพัฒนา พัฒนาการทั้งสี่ด้านของ
ผู้เรียน 

 

 

- ผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดการเรียน
การสอนยังไม่ดี
เท่าที่ควร 
 
 
 
 
 

- ติดตามการจัด
ประสบการณ์การ
จัดการเรียนการ
สอนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- กำกับดูแล
กิจกรรมทาง
วิชาการและ
กิจกรรมอื่นๆ ที่
อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
 
 
 
 

- ประเมิน
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรยีน
การสอนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- ประเมิน
พัฒนาการทั้งสี่ด้าน
ของผู้เรียน 
 
 
 
 

- การจัดการเรยีนการสอนยัง
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 
 
 
 
 
 

- นำองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าใน
หลักสูตร 
- จัดกิจกรรมเพื่อนำองค์
ความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าในกิจกรรม
ให้เด็กเล็กได้เรียนรู ้
- สอดแทรกเรือ่ง 
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าใน
กิจกรรมการเรยีนการ
สอน 
 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๑ 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการเงิน การบัญชี 

วัตถุประสงค์   
  - เพือ่ให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานด้วย

ความถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ 

   - เพื่อให้พนักงานครูเข้าใจในแนว
ทางการใช้งบประมาณและปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างถูกต้อง 

- บุคลากรมีภาระ
งานที่รับผิดชอบ
มาก 
 
 
 
 
 

- ควบคุมการ
ทำงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ 
 
 
 
 

- ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการเงิน 
การพัสดุเป็น
ประจำทุกวัน 
 
 
 
 

- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ โดยตรง 
 
 
 
 
 

- ได้รับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าที่การคลังและ
เจ้าหน้าที่สำนัก
การศึกษาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุเข้ามามีส่วน
ดูแลงานการเงินและ
พัสด ุ
- ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดูแลงานพัสด ุ
- ให้บคุลากรรว่มอบรม
ในโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับเรื่อง การเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๑ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดหาบุคลากรให้
เหมาะสมกับงาน 

วัตถุประสงค์   
  - เพือ่สร้างเสริมการทำงานของครู

อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - เพื่อลดภาระงานครู 

- เด็กเล็กมีจำนวน
เพิ่มขึ้นทุกป ี
 
 
 
 
 

- ประชุมชี้แจง
การปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงานนั้นๆ ได้
ทราบและถือ
ปฏิบัติ 
- แต่งต้ังบุคลากร
ให้เหมาะสมกบั
งานที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 

- วัดผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

- ขาดแคลนครูผู้ดูแลเด็กตาม
จำนวนเด็กเล็กที่เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

- นิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ขออัตรากำลังครูผู้ดูแล
เด็กให้ได้มาตรฐานกับ
จำนวนเด็กเล็กที่เพิ่มขึ้น 
- ประชุมชี้แจงการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
นั้นๆ ได้ทราบและถือ
ปฏิบัติ 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๑ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดอาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค์   

  - เพือ่จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

   - เพื่อให้อาคารสถานที่มีความ
ปลอดภัยในการใช้งานทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารและบริเวณศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- เครื่องเล่นสนาม
ชำรุด 
 
 
 
 
 

- มีการดำเนินการ
กำกับดูแลแก้ไข
ปรับปรุงให้มี
ความปลอดภัยอยู่
เสมอ 
- นำโครงการทำ
หลังคาคลุม
ทางเดินและ
หลังคาเช่ือมต่อ
อาคารให้
ครอบคลุมเข้าใน
แผนพัฒนาการสี่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๔ 
 
 

- สำรวจรอบ
บริเวณอาคาร
สถานที่ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ ๑ 
เป็นประจำทุกวัน
ทำการ  
 
 
 

- ไม่มีหลังคาคลุมทางเดินและ
หลังคาเช่ือมต่ออาคารเรียน 
- เครื่องเล่นเด็กเล็กชำรุด 
 
 
 
 
 

- ซ่อมแซมเครือ่งเล่นที่
ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ดี 
- ทำหลังคาคลุมทางเดิน
และหลังคาเช่ือมต่อ
อาคารให้ครอบคลุม 
- เพิ่มมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัย 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๑ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสร้างระเบียบวินัยให้กับ
เด็กเล็ก 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อส่งเสรมิให้เด็กเล็กมคีณุธรรม 
จริยธรรมรู้จักรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และการแสดงออกถึง

วัฒนธรรมอันดีงาม 
   - เพื่อส่งเสริมให้กับเด็กเลก็มีวินัยและ
ความซื่อสัตย ์

- เด็กเล็กยังปรับตัว
ให้เข้ากับการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้
เท่าที่ควร 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
- โครงการพ่อแม่
ที่สอง 
 
 

- จัดทำ
แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินผลการ
พัฒนาการเด็ก 
- ออกเยี่ยมบ้าน
ผู้ปกครอง 
 
 
 

- เด็กนักเรียนขาดระเบียบ
วินัย 
- ผู้ปกครองยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในบางกิจกรรม 
 
 
 
 
 

- จัดทำสานสัมพันธ์ถึง
ผู้ปกครองและออกเยี่ยม
บ้านตามโครงการพ่อแม่
คนที่สอง 
- มีการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมล่วงหน้า 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๑ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสร้างความสัมพันธ์
ผู้ปกครองและเด็กเล็ก 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือ

ผู้ปกครองและเด็กเล็ก 
   - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและเด็กเล็ก 

- ชุมชนและ
ผู้ปกครองยังให้
ความร่วมมือไม่มาก
เท่าที่ควร 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมเรื่อง
การอบรมเลี่ยงดู
เด็กและจัดทำสาน
สัมพันธ์เพ่ือ
รายงานข่าวแก่
ผู้ปกครอง 
- โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 
 
 

- จัดทำแบบสอบ 
ถามความคิดเห็น
ของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการประชา 
สัมพันธ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๑ 
 

- ผู้ปกครองยังขาดความรู้
เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเดก็ 
- ผู้ปกครองยังไมใ่ห้ความ
ร่วมมือในบางกิจกรรม 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมเรื่องการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก 
- มีการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมล่วงหน้า 
- ขอความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการร่วมกัน
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อให้เกดิความรัก
และความผูกพนัร่วมกัน 
- ให้ผู้ปกครองเข้าร่วม
โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๑ 

 
 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ตรวจคัดกรองหาสารเสพติด
ของบุคลากร 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
   - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

- ผลการตรวจ
ปัสสาวะยังไม่
แน่นอน 
 
 
 
 
 

- ตรวจปัสสาวะ
คัดกรองหาสาร
เสพติด พนักงาน
ครู/พนักงานจ้าง 
- กำชับไม่ให้
บุคลากรยุ่ง
เกีย่วกับยาเสพติด
ทุกประเภท 
 
 

- ผลการตรวจ
ปัสสาวะของ
พนักงานครู/
พนักงานจ้าง 
ในแต่ละครั้ง 
 

- บุคลากรบางรายยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในโทษภัย
ของยาเสพติดบางชนิด 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้ของ
สารเสพติด 
- มีบทลงโทษสำหรับผู้
เสพสารเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพติดอยู่สม่ำ 
เสมออย่างเข้มงวดทุก  
๓ เดือน 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๑ 

 
 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเผยแพร่ข่าวสารของศูนย์
พัฒนาเดก็เล็ก 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจของ
ประชาชนในการจัดการเรียนการสอน

โดยไม่มีการปิดภาคเรียน 
   - เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการ
ให้บริการรับสมัครเด็กเล็กเขา้เรียน 

- การประชา 
สัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมและการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้
ประชาชนทราบ
และเข้าใจตาม
ระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งทาง
เอกสารและสือ่
ต่างๆ 
 
 

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
แบบสอบถาม 
 

- ประชาชนยังไม่ทราบข้อมูล
ข่าวสารในด้านการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ให้กับ
ประชาชน 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 

 
 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเผยแพร่ข่าวสารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อให้ประชาชนความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนโดยไม่มกีารปิด

ภาคเรียน 
   - เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจใน
การให้บริการรบัสมัครเด็กเลก็เข้าเรียน 
 

- การประชา 
สัมพันธ์การจัด 
การเรียนการสอน
ยังไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมและการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้
ประชาชนทราบ
และเข้าใจตาม
ระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ทั้งทาง
เอกสาร สื่อ ตา่งๆ  

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
และแบบสอบถาม 
 

- ประชาชนยังไม่ทราบขอ้มูล
ข่าวสารในด้านการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัด
การศึกษาของ ศพด.๒ 
ให้กับประชาชน 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 

 
 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนินงานสิน้สุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้ผู้ช่วยธุรการมีทักษะและ
ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจการ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงินและพัสด ุ
 

- ขาดบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสด ุ
 
 
 
 
 

- ส่งผู้ช่วยธุรการ
เข้ารับการอบรม
ทักษะและ
ประสบการณ์ 
ความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ 
การเงินและพัสด ุ 

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
และการนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

- ผู้ช่วยธุรการขาดทักษะและ
ประสบการณ์ ความรู้ความ
เข้าใจการปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ การเงนิและพัสด ุ
 
 
 
 
 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 

 
 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การป้องกันยาเสพติด 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
   - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

กิจกรรม  การบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค ์

   - เพื่อให้การบริหาร การปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดความ
คล่องตัวและมีเสถียรภาพ 
 

- บุคลากรบางราย
ยังไม่เข้าใจผลร้าย
จากการเสพสาร
เสพติด 
 
 
 
- ไม่มีครูข้าราชการ
ประจำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
 

- ตรวจปัสสาวะ
คัดกรองหาสาร
เสพติด 
 
 
 
 
- ควบคุมการ
ปฏิบัตงิานให้
เป็นไปตามคำสั่งที่
ได้รับมอบหมาย  

- รายงานผลการ
ตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะ 
 
 
 
 
- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
และการนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

- บุคลากรบางรายมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดสาร
เสพติด 
 
 
 
 
- ขาดแคลนครูรักษาการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๒ 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
โทษของยาเสพติด 
- มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 
 
- สรรหาหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี เพื่อปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 

 
 
 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอืน่ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  สถานที่รับประทานอาหาร
สำหรับเด็กเล็กที่ถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัย 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อให้เด็กเล็กใช้ในการรับประทาน
อาหารที่มีความปลอดภัยและสะอาด 

 

กิจกรรม  การพัฒนาปรับปรุงอาคาร
เรียนและสถานที่ทำกิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

   - เพื่อพัฒนาปรบัปรุงอาคารเรียนที่
เอื้อต่อการจัดบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนและสถานทีท่ำกิจกรรม 
 

- โต๊ะรับประทาน
อาหารชำรุดตาม
อายุการใช้งาน 
 
 
 
 
- ขาดร่มเงา/
สถานที่ทำกิจกรรม 
 

- จัดหาโต๊ะอาหาร
ให้กับเด็กเล็กใช้ใน
การรับประทาน
อาหาร 
 
 
 
- จัดกิจกรรม
ภายในอาคาร
เรียน 
- บูรณาการพืน้ที่
ภายในอาคาร
เรียนและขอใช้
สถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาล 
๕ ดงปอ 

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
การนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
และการนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

- ขาดโต๊ะอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
- โต๊ะรับประทานอาหารชำรุด
ตามอายุการใช้งาน 
 
 
 
- ขาดพ้ืนที่ทำกิจกรรมที่เอื้อ
ต่อการฝึกทักษะของเด็ก 

- แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อดำเนินการจัดซื้อโต๊ะ
อาหารให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 
 
 
- รายงานหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อดำเนินการขอ
งบประมาณสนับสนุน
การปรับปรุงพ้ืนที่ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๒ 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 

 
 
 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 

 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

วัตถุประสงค์   
  - เพือ่ให้ลูกจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็กมี

ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม  อบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง 

วัตถุประสงค ์

   - เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจในการเลีย้งดูเด็ก 
 

- มีการเปลี่ยนตัว
บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานบ่อย 
 
 
 
 
- เด็กเล็กบางราย
ไม่ได้อยูก่ับพ่อแม่
โดยตรง 
 

- ผู้ดแูลเด็กจัด
กิจกรรมการเรยีน
การสอนตาม
หลักสูตร 
 
 
 
- ผู้ปกครองดูแล
เด็กได้ตาม
ความสามารถของ
แต่ละครอบครวั 

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
การนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
และแบบสอบถาม 
 
 
- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
การนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
และแบบสอบถาม 

- บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำให้
การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
- ผู้ปกครองบางรายขาดความ
เอาใจใส่ดูแลเด็กเล็ก 

- จัดอบรมให้ความรู้และ
ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้
กับผู้ปกครองในการดูแล
เดก็เล็ก 

สำนักการศึกษา 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 

 
 
 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 

 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดอบรมและศกึษาดูงาน
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อส่งเสรมิความเข้าใจและเพ่ิมพูน
ความรู้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
 

กิจกรรม  การจัดประชุมผู้ปกครอง 

วัตถุประสงค ์

   - เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีทัศนคติที่
ดีและเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบของ 
ศพด. และแนวทางการพัฒนาเด็กเล็ก 
 

- คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ยังไม่
เข้าใจหลักการ
บริหารจัดการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
- ผู้ปกครองและ
ชุมชนยังไม่ให้ความ
เชื่อมั่นในการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- อบรมและศกึษา
ดูงานคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กปีการศึกษาละ 
๑ ครั้ง 
 
 
- จัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 
ชุมชน ซักซ้อมทำ
ความเข้าใจเกี่ยว 
กับกฎหมาย 
ระเบียบของศพด.  
และแนวทางการ
จัดการเรียนการ
สอนและการ
พัฒนาเด็กเล็ก 

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
การนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
และแบบสอบถาม 
 
 
 
- แบบสอบถาม
ประเมินความพึง
พอใจ 

- กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบางรายยังไม่เข้าใจ
หลักการบริหารจัดการ การมี
ส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 
 
- ผู้ปกครองบางรายยังมี
ทัศนคติในทางลบกับการ
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- จัดอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
- จัดประชุมผู้ปกครอง
ทำความเข้าใจอย่าง
ต่อเนื่อง 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 

 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 

 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายศนูย์พัฒนา

เด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 

 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเครือข่าย 
 
 
 
 

- เครือข่ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อำเภอเมือง
กาฬสินธ์ุมี
กิจกรรมปลีะ ๑ 
ครัง้ คือ กีฬา
เครือข่ายศูนย ์
 
 
 

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
การนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 

- เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์มีการ
จัดการกิจกรรมร่วมกนัน้อย 
 
 
 

- ส่งเสรมิ สนับสนุนและ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

สำนักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ๒ 

 
 
 
 
 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติดในบุคลากร 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
   - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

- ผลของการตรวจ
คัดกรองปัสสาวะยัง
ไม่แน่นอน 
 
 
 
 

- คัดกรองและ
ค้นหาผู้เสพติดซึ่ง
ถือว่าเป็นผู้ป่วย
ต้องรับการบำบัด 
- กำชับไม่ให้
บุคลากรยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพ
ติดทุกประเภท 
- ประชุมหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา
ทุกเดือน 
 
 
 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาวะ 
- จากผูท้ี่ผ่านการ
บำบัดแล้วต้องเฝ้า
ติดตามพฤติกรรม
โดยไม่กลับไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
อีก 
 
 
 
 

- บุคลากรบางรายยังไม่ให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร 
- ผู้เสพไม่เข้าใจว่าตนเป็น
ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษา
และฟื้นฟ ู
 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้ของ
สารเสพติด 
- มีบทลงโทษสำหรับผู้
เสพสารเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพติดอยู่
สม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การประชาคมปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อการนำปญัหาความต้องการของ
ประชาชนมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำป ี
 

 

- แผนพัฒนาและ
จัดทำงบประมาณ
ยังไม่ครอบคลมุ
และทั่วถึง 
 
 
 
 

- จัดอบรม
คณะกรรมการ
ชุมชนและผู้ชุมชน 
- ประชาสัมพนัธ์
การออก
ประชาคมในการ
จัดทำแผนพัฒนา 
- มีการออก
ประชาคมพร้อม
ทั้งมีคำสั่งแตง่ต้ัง
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

- จัดลำดับ
ความสำคัญของ
ปัญหาในแต่ละ
กลุ่มชุมชน 
- เปรียบเทียบ
จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชาคมใน
จำนวนประชากร
ในพื้นที ่
 
 
 
 

- ผู้แทนของชุมชนที่เสนอ
ปัญหาอาจจะยังไม่ตรงกับ
สภาพปัญหาที่แท้จริงของ
ชุมชน 
- ผู้เข้าร่วมประชาคมมีจำนวน
น้อยเมื่อเทียบกับจำนวน
ประชากรทั้งหมดในพืน้ที ่
 
 
 

- พัฒนาผู้นำชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งที่พึ่งตนเอง
ได ้
- สร้างแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมประชาคม 
- ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญในการมี
ส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝ่ายวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
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แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อทำแผนพัฒนาและจัดทำ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง 
 

 

 

กิจกรรม  การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของ

เทศบาล 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการ
บริหารราชการของเทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ 
 

- แผนงาน/
โครงการบาง
โครงการยังไม่มี
ความชัดเจนและ
ครอบคลุม 
 
 
- ประชาชนบาง
ชุมชนให้ข้อมูลไม่
ตรงกับสภาพปัญหา
จริง 
 
 
 
 

- มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
พัฒนาแผน 
 
 
 
 
- ชี้แจงทำความ
เข้าใจกับผู้นำ
ชุมชนในสภาพ
ปัญหาที่มใีนแต่ละ
ชุมชน 
 

- การประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาแผน 
 
 
 
 
- รายงานผลการ
ประเมินให้
ผู้บริหารทราบ 
 
 
 
 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แผนชุมชนยังไม่ครอบคลุม
เนื่องจากประชาคมยังขาด
ความรู้ความเข้าใจกับบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผน
ชุมชน 
 
- ผู้นำชุมชนที่เป็นผู้ให้ข้อมลู
กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนไม่แท้จริง 
 
 
 

- สนับสนุนใหพ้นักงาน
ร่วมอบรม 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนในการจัดทำ
แผนชุมชน 
 
- ให้ชุมชนรู้ถงึปัญหาใน
ชุมชนอย่างแท้จรงิ
เพื่อให้การประเมิน
เป็นไปตามความจริง 
เทศบาลก็จะสามารถ
แก้ไขปัญหาในแต่ละ
ชุมชนได้ 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝ่ายวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 

 

 

 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝ่ายวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
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ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสำรวจและตรวจสอบการ
วางระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทุก

สำนัก/กอง/ฝ่าย 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างควบคุม
และมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิ 
ภาพเกิดความสำเร็จของการใช้งาน 

 

 

กิจกรรม  การใช้ดุลยพินิจในการ
วิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ

กฎหมายไม่ตรงกัน 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อวิเคราะห์และตอบข้อปัญหา
ทางด้านกฎหมายให้ถูกต้อง 

 

- ระบบอินเตอร ์
เน็ตมีความล่าช้า  
 
 
 
 
 
 
- ความเข้าใจในข้อ
กฎหมายไม่ตรงกับ
ปัญหา 
 
 
 
 

- มีการวางระบบ
เชื่อมต่อระหว่าง
สำนัก/กอง/ฝ่าย 
 
 
 
 
 
- จัดอบรมส่วน
การงานเกี่ยวกับ
การใช้กฎหมายใน
การปฏิบัติงาน 
 

- ติดตามการใช้
งานของระบบทุก
อาทิตย์ 
 
 
 
 
 
- ติดตามการ
ปฏิบัติงานของแต่
ละส่วนการงาน 
 
 
 
 

- ระบบของอินเตอร์เน็ต
สัญญาณการรบัส่งข้อมูลยัง
ล่าช้าและไม่เสถียรเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
- ขาดการประสานงานกัน
ระหว่างส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและการศึกษา
กฎหมายไม่มีความละเอียด
รอบคอบ 
 
 
 

- นำปัญหาที่เกิดขึ้น
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
เพิ่มสัญญาณการรับส่ง
ข้อมูลให้เร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิม 
 
 
- จัดส่งบุคลากรแต่ละ
ส่วนการงานเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการใช้
กฎหมายในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 

 

 

 

 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝ่ายนิติการ 
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การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การควบคุมในเรื่องบทบาท
หน้าที่ของท้องถิ่น ในภารกิจการถ่าย

โอนอำนาจ ซึง่มีผลต่อการเบิก-จ่ายเงิน
อุดหนุน/เงินสงเคราะห์โครงการต่างๆ 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่อการเบิก-
จ่ายเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์โครงการ
ต่างๆ ถูกตอ้งตามระเบียบฯ หนังสือสั่ง

การ 
    

- บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความเข้าใจในเรื่อง
การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/เงินสาง
เคราะห์ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควบคุมในเรือ่ง
บทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นที่ได้รับ
การถ่ายโอน
ภารกิจในการ
จ่ายเงินอุดหนุน
โครงการต่างๆ ให้
ถูกต้องแม่นยำ 
 
 
 

- จัดเก็บเอกสารที่
มีความสำคัญใน
เรื่องหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ระเบียบการ
เบิก-จ่าย 
- แจกเอกสารให้แก่
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานได้
ศึกษาแนวทางและ
ทำความเข้าใจใน
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ
ต่างๆ 

- บุคลากรยังไม่เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นที่
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจใน
การจ่ายเงินอดุหนุนตาม
โครงการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเจ้าหน้าที/่บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
เพิ่มพูนความรู้ในเรื่อง
ระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดใหม้ีการประชุม
ชี้แนะแนวทางให้
คำปรึกษาแนะนำในเรื่อง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่
เข้าใจในเนือ้หาของงาน
ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบและแมนยำ 
รวดเร็ว 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
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ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
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การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อให้ชุมชนเกิดภูมิคุ้มกันในการ

ต้านยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

    

- ชุมชนขาดความ
สามัคค ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการ
ป้องกันยาเสพติด
โดยการเฝ้าระวังของ
คณะกรรมการชุมชน
และแจ้งเบาะแส
การค้ายาเสพติด 
- ชุมชนติดตั้งตู้แดง
เพื่อรับข้อมูลด้านยา
เสพติด 
- จัดทำโครงการ
ณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนโดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง 
- มีการ Re-X-Ray 
เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติด
ยาเสพติดในชุมชน
ทุกๆ ๖ เดือน 

- จัดประชุม
ประชาคม
ครอบครัวไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
- มอบธงขาวให้กับ
ครัวเรอืนที่ปลอด
ยาเสพติด 
- รวบรวมการแจ้ง
เบาะแสแจ้งให้ 
ศพส. และ ทกส. 

- ประชาชนในชุมชนบาง
รายการไม่ให้ความร่วมมือใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 
- ชุมชนไม่กล้าแจ้งเบาะแส
สำหรับผู้ค้า ผู้เสพ เพราะกลัว
ผู้มีอิทธิพล 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจในการ
แก้ไขปัญหาและพิษภัย
จากยาเสพติด 
- จัดกิจกรรมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมและเข้ามามี
บทบาทในโครงการต่างๆ  
- มีการสร้างเครือข่ายกัน
ในชุมชนสร้างความรัก
ความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ในชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝ่ายส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 
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ความเสี่ยง 

 
การควบคมุ
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อไม่ให้ผู้ติดยาเสพติดกลับไปเสพ

ยาเสพติดอีก   
  - เพื่อให้มีการรณรงค์อยา่งต่อเนื่องทุก
ปีในการลดปริมาณผู้เสพ 

  - เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนใน
การสร้างเครือข่ายผู้มีจิตอาสาชุมชน 

    

- ชุมชนขาดความ
สามัคค ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นำผู้ทีผ่่านเวที
ประชาคมในการ
ลงพื้นที่ Re-X-
Ray เข้าสู่
กระบวนการ
บำบัดรักษา ตาม
กระบวนการ
บำบัด ฟื้นฟูของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
สำหรับผู้เสพ
พร้อมทั้งส่ง
ฝึกอบรมอาชีพ 

- ชุมชนมีภูมิคุม้กัน
เพื่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีใน
ชุมชน 
- ชุมชนมีการสร้าง
จิตอาสา 
- ชุมชนมีการจดัตั้ง
ตาสับปะรดในการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ แก่ทาง
ราชการ 
- มีการติดตามผู้ที่
ผ่านการบำบัด
ฟื้นฟูเดือนละ ๑ 
ครั้ง 

- ชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจ
เอาใจใส่ชุมชนตนเองน้อย 
- ชุมชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในพิษภยัผลร้ายที่จะ
เกิดขึ้น 
- ชุมชนขาดความไว้เนื้อเช่ือใจ
กันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจพิษภัยผลร้าย
ที่เกิดจากยาเสพติด 
- จัดสร้างความเข้าใจใน
ชุมชนเกิดความรักชุมชน
ห่วงใยกันในชุมชน เข้า
ร่วมกิจกรรมดว้ยกันเพื่อ
เพิ่มความรักความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝ่ายส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจสอบสารเสพติดใน
สำนักงาน 

วัตถุประสงค์   
  - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    

- บุคลากรบางราย
ยังไม่เขา้ใจใน
ผลร้ายของยาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะของ
พนักงาน/
พนักงานจ้าง เป็น
ประจำอย่าง
สม่ำเสมอ 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาววะให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

- ผลการตรวจปัสสาวะยังไม่
แน่นอน 
- บุคลากรบางรายทราบ
ล่วงหน้าว่าจะมีการตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมใหค้วามรู้
ความเข้าใจพิษภัยผลร้าย
ที่เกิดจากยาเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพติดอยู่
สม่ำเสมออย่างเข้มงวด 
- มีบทลงโทษสำหรับผู้
เสพสารเสพติด 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝ่ายส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ถ่ายโอนภารกิจหอพัก 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อควบคุมกำกับดูแลผูป้ระกอบ
กิจการหอพักในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ ในสว่นการต่อใบอนุญาต,การ
ออกใบอนุญาต,การยกเลิก/ถอน

ใบอนญุาต และภารกิจอื่นๆ ให้เปน็ไป
ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.๒๕๕๘    

- ผู้ประกอบการ
หอพักบางรายยังไม่
เข้าใจในภารกจิถ่าย
โอนหอพักให้กับ 
อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ออกตรวจตาม
หอพักภายในเขต
เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ.
๒๕๕๘  
- ออกใบอนุญาต/
ยกเลิก/ถอน
ใบอนญุาต 

- สรุปรายงาน
ประกอบกิจการ
ดำเนินกิจการตาม 
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.
๒๕๕๘ ให้นาย
ทะเบียนและผู้ว่า
ราชการจังหวัด
ทราบทุกครั้งทีม่ี
การประกอบ
กิจการหอพักและ
ต่อใบอนุญาต
หอพัก 

- มีการถ่ายโอนภารกิจหอพัก
ให้กับ อปท. ผู้ประกอบ
กิจการยังไม่เข้าใจถึงการ
บริการและประสานงานของ
ท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการ
ยึดข้อกฎหมายเดิมทำให้ไม่
เข้าใจกฎ ระเบียบใหม ่
- ขาดการติดต่อประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบกิจการและ
ท้องถิ่น 
 
 
 

- เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการกิจการ
หอพักให้มากขึน้ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝ่ายส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  กองทุนสวัสดิการชุมชน 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อให้ชุมชนรู้จักการออมวันละนิด
ชีวิตมั่นคง 

   - เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงเสียชีวิตของคนในชุมชน 

  - เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจไว้ใจซึ่ง
กันและกันของคนในชุมชน 

  - เพื่อให้ชีวิตเป็นอยู่ดีขึ้นโดยการพึ่งพา
ซึ่งกันและกันของชุมชน    

- สมาชิกบางรายยัง
ไม่เข้าใจในสิทธ์ิ
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวแทนหรือ
เครอืข่ายกองทุน
สวัสดิการชุมชน
แจ้งให้สมาชิก
ทราบถึงเงื่อนไข
และรายละเอียด
ของสวัสดิการที ่
จะได้รับจาก
กองทุนฯ 

- จัดประชุมพัฒนา
ศักยภาพ
คณะทำงานและ
ตัวแทนเครือข่าย 
- ให้ความรู้เรื่อง
กฎระเบียบ 
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
- ประชาสัมพนัธ์
ประสานกับ
เครือข่ายในชุมชน 

- สมาชิกไม่ส่งเงินตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
- คณะทำงานไม่เข้าใจระบบ
การทำงานไม่ไปเก็บเงิน ทำให้
การส่งเงินไม่เป็นไปตามที่
กำหนด 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ด้าน
ความเข้าใจในสิทธิ์ประโยชน์ที่
สมาชิกจะได้รับ 
- ตัวแทนหรือเครือข่ายเก็บ
เงินส่งกองทุนไม่ตรงตาม
กำหนดเวลา 
 

- จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู ้สิทธิประโยชน์ที่
จะได้รบัให้กับสมาชิก
ได้รับทราบรายละเอียด
ของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ทุกทาง ทุกรูปแบบ ทั้ง
กระจายชุมชน หนังสือ 
แผ่นพับ ข่ายเคเบิ้ลทีว ี
- จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้กับตัวแทน
เครือข่ายเป็น
ประจำเดือนละ ๑ ครั้ง 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการตามโครงการนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาลในการจ่ายเบ้ียยังชีพ 
วัตถุประสงค์   

  - เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รับเบี้ยยัง
ชีพได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง ตรงตาม

กำหนดระยะเวลาทุกเดือน 
   - เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ขึ้นทะเบียนรับเบ้ียยังชีพ
ถูกต้องไม่ตกหล่น 

- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
และการขึ้น
ทะเบียนเบี้ยยังชีพ 
 

- ให้เจ้าหน้าที่
ศึกษาถึงระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ต่างๆ อย่าง
ละเอียด 
- มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้มีคุณสมบัติใน
การขึ้นทะเบียน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการมาขึ้น
ทะเบียนให้
ครบถ้วนตามเวลา
ที่กำหนด 
 

- ตรวจสอบ
คุณสมบัติผูสู้งอายุ 
ผู้พิการที่มาขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับ
เบี้ยยังชีพให้
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
- รายงานข้อมูล
การขึ้นทะเบียน ผู้
ขอรับเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

- ผู้ขึ้นทะเบียนขอรับเบีย้ยัง
ชีพรายใหม่ยังไม่ได้เปิดบัญชี
เงินฝากธนาคารเพื่อให้
เทศบาลโอนเงินเข้าบัญช ี
 

- ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในระเบียบได้
อย่างถูกต้องแม่นยำ 
และสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลเบี้ยยังชีพได้อย่าง
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
- แจ้งให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ
เปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพ่ือให้เทศบาล
โอนเงินเข้าบัญชีให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วกับ
ผู้สูงอาย ุ

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สุด วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
                                                                                               (ลงชื่อ)...................................................................... 

                               (นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม) 
                              นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 
                ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนนิการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  - มีการตรวจสอบ
ความล่าช้าที่เป็น
สาเหตุของการ
จ่ายเบ้ียไม่ตรง
ตามกำหนด 
- มีการตรวจเช็ค
เป็นประจำในการ
มีชีวิตอยู่ของ
ผู้สูงอายุไม่ให้เกิด
ความซ้ำซ้อน 

   กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 

 
 

 
 
 
 

 



แบบ  ปค.๖ 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ผู้ตรวจสอบภายในของ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๘  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 

(นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

วันที่  ๒๘  เดอืน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
/-อย่างไร........ 

 



-๒- 

   อย่างไรก็ดี  มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรุงควบคุมภายใน  สรุปได้ดังนี้  
 ๑. ความเสี่ยง  
     ๑.๑  สำนักปลัดเทศบาล  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๑๒ 
กิจกรรม คือ 
    - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดของบุคลากร   บุคลากรบางรายไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร  การตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดยังไม่แน่นอน 

- กิจกรรมการดูแลสำนักงานให้มีความคงทนถาวร  อาคารสำนักงานบางจุดชำรุดยังไม่ได้รับ
การซ่อมแซมบำรุงรักษา 

- กิจกรรมการดูแลบ้านพักเทศบาลและแฟลตเทศบาล  บ้านพักเทศบาลและแฟลตเทศบาลมี
สภาพเก่าและชำรุดเนื่องจากก่อสร้างมานาน 
    - กิจกรรมการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัด  รถยนตส์่วนกลางมีการใช้งาน
อยู่เป็นประจำ ทำให้รถยนต์บางส่วนมีสภาพชำรุด 

- กิจกรรมการควบคุมค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  โดยการควบคุมแผนอัตรา 
กำลัง ๓ ป ี สำนัก/กองต่างๆ มีความต้องการที่จะกำหนดตำแหน่งใหม่ขึ้นมาให้มากทีสุ่ด โดยไม่คำนึงถึง
ปริมาณงาน 

    - กิจกรรมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าเช่าหอประชุมและค่าบริการอื่นๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเก็บค่าเช่าหอประชุม  ผู้ขอใช้หอประชุมมาชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ หลังเวลาที่สำนัก
การคลังกำหนดรับเงินแล้ว 

    - กิจกรรมการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบหลังเวลาที่สำนักการคลังกำหนดรับเงิน 

    - กิจกรรมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและคา่รับรองเอกสารทะเบียนราษฎร  
การเปลี่ยนตัวพนักงานใหม่หรือสับเปลี่ยนตำแหน่งอาจทำให้พนักงานใหม่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและอื่นๆ 

    - กิจกรรมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและคา่รับรองเอกสาร บัตรประจำตัว
ประชาชน  การเปลี่ยนตัวพนักงานใหม่หรือสับเปลี่ยนตำแหน่งอาจทำให้พนักงานใหม่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับและอื่นๆ 

    - กิจกรรมการจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจอาจไม่ครอบคลุมพื้นทีร่ับผิดชอบ 

    - กิจกรรมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มาใช้งาน  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV ที่ใช้งานในปัจจุบันมกีารเปิดใช้งานระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์เกิดความชำรุดเสียหาย
ได ้

/-กิจกรรม........ 



-๓- 

    - กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สาธารณภัยสามารถเกิดขึ้นได้โดยฉับพลัน
และยังไม่สามารถคาดเดาเวลาการเกิดได้อย่างแน่นอน  สาธารณภัยอาจเกิดจากความประมาทและความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน  และเจ้าหน้าที่ป้องกันบางรายยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยบางประเภท เช่น การระงับอัคคีภัยจากสารเคมี หรือวัตถุอันตรายรั่วไหล 

  ๑.๒  สำนักการคลงั  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๖ กิจกรรม  
คือ 

        - กิจกรรมการป้องกันการติดยาเสพติดของพนักงาน/พนักงานจ้าง  พนักงาน/พนักงานจ้าง
บางรายยังไม่เข้าใจในผลร้ายที่จะเกิดขึ้นและเมื่อเสพแล้วอาจต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้ 

   - กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุยังปรับการใช้งานบันทึกข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และ 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
     - กิจกรรมการเบิก – จ่าย  ผู้ทรงเช็คมารับเช็คแล้วไม่นำไปขึ้นเงินจนเช็คหมดอายุ ทำให้เป็น
ภาระทางบัญชี 
     - กิจกรรมการเร่งรัดจัดเก็บภาษ ี ประชาชนมาชำระภาษีล่าช้า ต้องแจ้งเตือน 
     - กิจกรรมการทำสัญญา  ประชาชนมาทำสัญญาล่าช้าและค้างค่าเช่าหรือชำระล่าช้าไม่
เป็นไปตามสัญญา 
     - กิจกรรมการจัดทำแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ตามโปรแกรม  
LTAX GIS  ขอ้มูลทรัพย์สินทางแผนที่ภาษฯี มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์อยู่ตลอด  จึงต้องปรับปรุงข้อมูลอยู่
เป็นประจำเสมอ 

  ๑.๓  สำนักการช่าง  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๗ กิจกรรม  
คือ 

       - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  พนักงาน/พนักงานจ้างบางรายยังไม่
เข้าใจในผลร้ายที่จะเกิดขึ้นและเมื่อเสพแล้วอาจต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้ 

 - กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงานก่อสร้าง  บุคลากรบางรายขาดทักษะ
ในการแก้ปัญหาและขาดการประสานงานกับหัวหน้างาน  ในบางครั้งทำให้การควบคุมงานเกิดการผิดพลาด
และบุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น 

 - กิจกรรมการออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคาโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี
งบประมาณ  บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น  , ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจทำให้ประมาณราคาเพื่อเข้าแผนงานไม่ตรงตามเป้าหมาย 

 - กิจกรรมการสำรวจซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง  สถานทีเ่ก็บรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยังไม่เป็นระบบ , บุคลากรบางรายขาดความรู้ทักษะประสบการณ์ด้านไฟฟ้า 

/- กิจกรรม........ 



-๔- 

    - กิจกรรมการสำรวจซ่อมแซม ซ่อมบำรุงถนนเพื่อบริการสาธารณะ  ผู้ปฏิบัติงานบางรายการ
ขาดทกัษะความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และความรู้ในการปฏิบัติงานยังคงใช้หลักการตามความรู้เดิม 
    - กิจกรรมการควบคุมติดตามงานสวนสาธารณะ  บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับพื้นที่
ที่รับผิดชอบ  และงบประมาณยังไม่เพียงพอในการดำเนินการ 

 - กิจกรรมการสำรวจซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักรกล  รถยนต์และเครื่องจักรกล
ส่วนมากมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ชำรุดและเกิดการเสือ่มสภาพการใช้งาน  เจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซม
บ่อยครั้งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแต่ละปีเปน็จำนวนมากๆ 

  ๑.๔  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พบความเสีย่งที่ต้องการกำหนดการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน  ๖  กิจกรรม  คือ 

   - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ผู้ผ่านการบำบัดส่วนใหญม่ัก
กลับมาเสพยาเสพติดอีก  สภาพสังคมและสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่บางคนอาจทำให้ผู้ที่ยังไม่เคยเสพ
กลายเป็นผู้เสพรายใหม่ได้  และอาจจะยังไม่เข้าใจโทษภัยหากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
        - กิจกรรมการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก  การรณรงค์ทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนยังไม่สม่ำเสมอและบางชุมชนดำเนินการไม่ครอบคลุม  การรายงานเมื่อมีผู้ป่วย
ไข้เลือดออกในชุมชนยังไม่รวดเร็วทำให้การควบคุมโรคช้า 
        - กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เจ้าของสุนัขและแมวบางรายไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในช่วงออกรณรงค์ฯ สุนัข-แมว บางตัวอายยุยังไม่ถึง
เกณฑ์ฉีดวัคซีน  และการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วเคลื่อนตัวเข้ามาในเขตเทศบาลฯ 
        - กิจกรรมการฆ่าชำแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เครื่องมือ/เครื่องใช้
บางอย่างชำรุดจากการใช้งานมานาน/เสื่อมสภาพบางครั้งใช้งานไม่ได้  ,  ระบบบำบัดน้ำเสียงมีเครื่องมือ/
เครื่องจักรชำรุดเสียหายบ่อยทำให้ผลการตรวจคุณภาพน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  และมผีู้รับบรกิารบาง
รายต้องการให้มีการฆ่าและชำแหละสัตว์ในช่วงใกล้รุ่ง ทำให้เป็นปัญหาในกระบวนการฆ่าชำแหละ 
        - กิจกรรมการให้บริการทันตกรรม  ขาดบุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุข 
     - กิจกรรมการรักษาความสะอาดถนน การเก็บขนขยะและเก็บขนกิ่งไม้  เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ  สภาพรถเก็บขนขยะ/กิ่งไม้บางคันมีอายุการใช้งานมานานต้อง
ซ่อมแซมบ่อย  
 
 
 
 
 
 

/-๑.๕........ 



-๕- 

  ๑.๕  สำนักการศึกษา  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๖  
กิจกรรม  คือ 

     - กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร  การค้นหาเอกสารที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วใช้เวลานาน หรือ
อาจไม่พบ เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ 

     - กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุของสำนักการศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุขาดทักษะ
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายและ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     - กิจกรรมการบริหารงานบุคคล  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจทักษะในการปฏิบัติงาน 
     - กิจกรรมการออกนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  การออกนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนมีเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ  ครูบางรายไม่จัดทำแผนการสอนและสอนไม่ตรงตามหลักสูตรทีท่างสถานศึกษาจัดทำขึ้น 

     - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  บุคลากรบางรายยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดเท่าที่ควร 

     - กิจกรรมการปฏิบัติงานประเพณ ี โครงการงานประเพณีที่ไม่มีในแผนการดำเนินงานอาจ
ทำให้การเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร 

  ๑.๖  โรงเรียนเทศบาล  ๑  กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายใน  ๖  กจิกรรม  คือ 

 - กิจกรรมการเสริมทักษะการเรยีนการสอน  นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลสอบ O-NET 
ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด  และนักเรียนบางคนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ
การใฝ่เรียนรู ้

 - กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในการ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

 - กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นกัเรียนอาจตกเป็นเหยื่อจากการล่อลวงหรือ
ชักชวนจากเพื่อน บุคคลในครอบครัวให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และนักเรียนใช้สื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสม 

 - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  ผลการตรวจคดักรองปัสสาวะยังไม่
แน่นอน  

- กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  ครูสอนภาษาอังกฤษมีไม่เพียงพอ 
- กิจกรรมการสำรวจดูแลอาคารสถานที่  ฤดูฝนอาคารดาวเรืองมีน้ำไหลลงมาข้างกำแพงทำ

ให้มีน้ำขังเฉอะแฉะในห้องเรียน  ห้องดนตรี  และห้องศูนยภ์าษาอังกฤษ  ,  อาคารอเนกประสงค์มีนกมาอาศัย
อยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีความสกปรกจากมูลนกส่งกลิ่นเหม็น มีฝุ่นละอองจากปีกนก  ,  สีภายในและ
ภายนอกอาคารเรียนอาคารเฟื่องฟ้าและพุทธรักษามีสีหลดุลอกสกปรก มีคราบเช้ือรา อาจทำให้นักเรียนติดเช้ือ
โรคได ้

/-๑.๗ โรงเรียน........ 



-๖- 

  ๑.๗  โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสว่างคงคา  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  ๗  กิจกรรม  คือ 

  - กิจกรรมส่งเสริมการทำวิจยั การผลิตสื่อการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การอบรมเทคนิค
การสอนกระบวนการคิดการเรียนการสอน  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ 

  - กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  นักเรียนอาจถูกักชวนให้ลองเสพสารเสพติดจาก
เพื่อนได้ง่าย 

  - กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

  - กิจกรรมการจัดหาบุคลากรในรายวิชาที่ขาดแคลน  ขาดบุคลากรในรายวิชาสังคมศึกษา
และวิชาศิลปะ 

  - กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค ์ การจัดหาที่พักนักกีฬายังไม่
เป็นสัดส่วนและการสำรวจดูอาคารสถานที่ยังไม่ครอบคลมุ 

  - กิจกรรมการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง  ผู้ปกครอง/ชุมชนไม่ตระหนักและไม่เล็งเห็น
ความสำคัญในกจิกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

  ๑.๘  โรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนือ  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  
๖  กิจกรรม  คือ 

      - กิจกรรมการจัดทำแบบสรุปโครงการ/กิจกรรม  ครขูาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ
สรุปโครงการ/กิจกรรม 
        - กิจกรรมการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง  ครู/บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง  ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
        - กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร  ครู/บคุลากร บางคนสอนไม่ตรงตามเอก
การศึกษาปฐมวัย 
        - กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  นักเรียนไมมี่สถานท่ีในการรบัประทาน
อาหารที่เป็นสัดส่วนและถาวร 
        - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง ยาเสพติดให้กับ
นักเรียน  นักเรียนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจคุณธรรม จริยธรรม ด้านระเบียบวินัยและยังไม่ทราบถึง
โทษภัยของยาเสพติดบางชนิด เช่น ยาไอซ์ เป็นต้น 
     - กิจกรรมการส่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง  ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูลูก 
 

/-โรงเรียน........ 



-๗- 

  ๑.๙  โรงเรียนเทศบาล  ๔  วัดใต้โพธิ์ค้ำ  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  ๖  กิจกรรม  คือ 

            - กิจกรรมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  นักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  และขาดทักษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

      - กิจกรรมการพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและด้านพัสด ุ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่
พัสดุยังขาดความเข้าใจใน  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

         - กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาครู/บุคลากรและการคัดกรองหาสารเสพติดในครู/บุคลากร   
ครู/บุคลากรขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ครูขาดความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษบางชนิด 

      - กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  นักเรียนมีปัญหาด้านการปรับตัวและมี
พฤติกรรมเสี่ยง  ด้านหน้าโรงเรียนมีการจราจรแออัดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

      - กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม  อาคารเรียนมี
จำนวนห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ  และพื้นอาคารอเนกประสงค์ชำรุด 

      - กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ์  สถานศึกษายังขาด
การยอมรับจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน                                             

   ๑.๑๐ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายใน  ๗  กจิกรรม  คือ 
      - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ  หลักสูตรที่จัดทำขึ้นยังไม่ครอบคลุมใน เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร , การพัฒนาการศึกษายังไม่เพียงพอ และการจัดการเรียนการสอนยังไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์เท่าที่ควร 
       - กิจกรรมส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจเรื่องการเงินการบัญชี  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ โดยตรงและบุคลากรมีภาระงานที่รับผิดชอบมาก 
       - กิจกรรมการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน  ขาดแคลนครผูู้ดูแลเด็กตามจำนวนเด็ก
เล็กที่เพิ่มขึ้น 
       - กิจกรรมการจัดอาคารสถานที่  ไม่มีหลังคาคลุมทางเดินและหลังคาเชื่อมต่ออาคารเรียน  
และเครื่องเล่นเด็กเล็กชำรุด 
       - กิจกรรมการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กเล็ก  เด็กนกัเรียนขาดระเบียบวินัย  และ
ผู้ปกครองยังไม่ให้ความร่วมมือในบางกิจกรรม  
       - กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ผู้ปกครองและเด็กเล็ก  ชุมชน  และผู้ปกครองยังให้ความร่วมมือไม่
มากเท่าที่ควร 
    - กิจกรรมตรวจคัดกรองหาสารเสพติด  ผลการตรวจปัสสาวะไม่แน่นอน 

/- ๑.๑........ 



-๘- 

  ๑.๑๑ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ๒  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายใน  ๑๒  กิจกรรม  คือ 

  - กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประชาชนยังไม่ทราบข้อมูล
ข่าวสารในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ช่วยธุรการขาดทักษะและประสบการณ์ 
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
       - กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด  บุคลากรบางรายมีพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด 
    - กิจกรรมการบริหารงานบุคคล  ขาดแคลนครูรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๒ 
    - กิจกรรมการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนและความปลอดภัย  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ 
ไม่มีมุงลวดและเหล็กดัด 
    - กิจกรรมสถานที่รับประทานอาหารสำหรับเด็กเล็กที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ขาด
โต๊ะอาหารที่ถูกสุขลักษณะและโต๊ะเดิมที่ใช้อยู่เริ่มชำรุดตามอายุการใช้งาน 
     - กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนและสถานทีท่ำกิจกรรม  ยังขาดร่มเงา/สถานที่
ทำกิจกรรมและขาดพื้นที่ทำกิจกรรมที่เอื้อต่อการฝึกทักษะของเด็ก 
    - กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้งทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
    - กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง  ผู้ปกครองบางรายขาดความเอาใจใส่ดูแลเด็กเลก็  
       - กิจกรรมโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางรายยังไม่เข้าใจหลกัการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    - กิจกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้ปกครองบางรายยังมีทัศนคติในทางลบกับการ
จัดการเรียนการสอน 
    - กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เครือข่ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมร่วมกันน้อย 

  ๑.๑๒ กองวิชาการและแผนงาน  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  
๖  กิจกรรม  คือ 
         - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  ผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะยังไม่
แน่นอน , บุคลากรบางฝ่ายไม่ให้ความร่วมมอื  และผู้เสพไม่มีความเข้าใจว่าตนเป็นผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษา
และฟื้นฟ ู
      - กิจกรรมการประชาคมปัญหาความต้องการของประชาชน  ผู้แทนของชุมชนที่เสนอ
ปัญหาอาจะยังไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง 

/- กิจกรรม........ 



-๙- 

    - กิจกรรมการจัดทำแผนพฒันาเทศบาล  แผนงาน/โครงการบางโครงการยังไม่มีความ
ชัดเจนและครอบคลุม  และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชนยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจบทบาทหนา้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน 
    - กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  ผู้นำชุมชนที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนไม่แท้จริง 
    - กิจกรรมการสำรวจและตรวจสอบการวางระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย  
ระบบของอินเตอร์เนต็สัญญาณการรับส่งข้อมูลยังล่าช้าและไม่เสถียรเท่าที่ควร 
     - กิจกรรมการใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ตรงกัน  ขาด
การประสานงานกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและการศึกษากฎหมายไม่มีความละเอียดรอบครอบ   

 ๑.๑๓ กองสวัสดิการสังคม  พบความเสี่ยงที่ต้องกำหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๗  
กิจกรรม  คือ 
          - กิจกรรมการควบคุมในเรื่องบทบาทของท้องถิ่น ในภารกิจการถ่ายโอนอำนาจ ซึ่งมีการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์โครงการต่างๆ  บุคลากรยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นที่ได้รับการ
ถ่ายโอนภารกิจในการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการต่างๆ  
          - กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน  ประชาชนในชุมขนบาง
รายไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  และชุมชนไมก่ล้าแจ้งเบาะแสสำหรับ
ผู้ค้า ผู้เสพ เพราะเกรงผู้มีอิทธิพล  ชุมชนขาดความสามัคคี 
          - กิจกรรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  ชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจเอาใจใส่ชุมชน
ตนเองน้อย , ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในพิษภัยผลร้ายที่จะเกิดขึ้น , ชุมชนขาดความสามัคคีกันในชุมชน  
และชุมชนขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน 
          - กิจกรรมการตรวจสอบสารเสพติดในสำนักงาน  ผลการตรวจปัสสาวะยังไม่แน่นอน และ
บุคลากรบางคนทราบล่วงหน้าว่าจะมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
          - กิจกรรมถ่ายโอนภารกิจหอพัก  เนือ่งจากมีการถ่ายโอนภารกิจให้กับ อปท. ผู้ประกอบ
กิจการยังไม่เข้าใจถึงการบริการและประสานงานของท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการยึดข้อกฎหมายเดิม  ทำให้ไม่
ศึกษากฎระเบียบใหม่  และขาดการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบกิจการและทอ้งถิ่น 
       - กิจกรรมกองทุกสวัสดิการชุมชน   สมาชิกไม่ส่ งเงินตามระยะเวลาที่ กำหนด ,
คณะกรรมการไม่เข้าใจระบบการทำงาน  ไม่ไปเก็บเงินทำให้การส่งเงินไม่เป็นไปตามที่กำหนด  และขาดการ
ประชาสัมพันธ์ด้านความเข้าใจในสิทธิ์ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ , ตัวแทนหรือเครือข่ายเก็บเงินส่งกองทุนไม่
ตรงกำหนดเวลา 
          - กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ ผู้พิการ ตามโครงการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและ
การขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ  และผู้ขอรบัเบี้ยยังชีพรายใหม่ ยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพื่อให้เทศบาลโอนเงินเข้าบัญช ี              /- ๒. การปรับ........ 



-๑๐- 

 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

  ๒.๑  สำนักปลัดเทศบาล   
      - มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติด  และตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดก่อนเข้า
เป็นพนักงานเทศบาลและการต่อสัญญาจ้างทุกครั้ง 
      - ซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
      - ซ่อมแซมบ้านพักเทศบาลและแฟลตเทศบาล ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
      - ดูแลและรักษารถยนต์ส่วนกลางทุกคันให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
      - ผู้บรหิารมกีารเรียกประชุมทุกครั้งที่จะมกีารกำหนดตำแหน่งใหม่เพื่อกลั่นกรองการ
กำหนดตำแหน่งต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินร้อยละ 
๔๐ ของเงินงบประมาณ 
      - นำส่งเงินต่อเจ้าหน้าที่การเงินให้สำนักการคลังเก็บรักษาในตู้นิรภัยเพื่อนำฝากธนาคารใน
วันถัดไปในและบันทึกลงระบบบันทึกบัญชี  e-LAAS 
      - หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ ทำการเรียกประชุมชี้แจงสายงานและทำความเข้าใจการเรียกเก็บ
เงินต่างๆ เดือนละ ๒ ครั้ง 
      - หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบมีการชี้แจงการปฏิบัติงาน/มอบหมายงานหน้าแถว เช้า-บ่าย 
ทุกวันในเวลาราชการและประชุมสรุปปัญหาหน้าที่เพ่ือกำหนดแนวทางแก้ไขเดือนละ ๒ ครั้ง 
      - ตัง้งบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      - ปรับปรุงตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีละ ๑ ครั้ง , ประเมินจากสถิติการเกิด
เหตุสาธารณภัยเทียบกับปีที่ผ่านมา , ทดสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทุก ๓ เดือน และจัด
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แกป่ระชาชนทั้ง ๓๖ ชุมชน 

  ๒.๒  สำนักการคลงั   
      - จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันทกุสัปดาห์เพื่อให้เข้าใจในผลรา้ยที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติด 
      - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ด้านพัสดุและฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP อย่างสม่ำเสมอ 
      - กำกับใหผู้้ทรงเช็คมารับเช็คแล้วนำไปขึ้นเงินโดยเร็วก่อนที่เช็คจะหมดอายุ 
      - ทำหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี  และออกบริการ
เชงิรุกจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระภาษีภายในกำหนด 
      - ทำความเข้าใจกับผู้มาทำสัญญากับเทศบาล , แจ้งเตอืนให้มาชำระค่าเช่าภายในกำหนด
และออกบริการเชิงรุกรับชำระรับคำร้องต่อสัญญาและทำสัญญาเสร็จ 

 
/- กำหนด........ 



-๑๑- 

      - กำหนดให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาของโครงการในแต่ละ
กิจกรรม , ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดหารายได ้       
  ๒.๓  สำนักการช่าง   
      - จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันทกุสัปดาห์เพื่อให้เข้าใจในผลรา้ยที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติด 
      - ประชุม/ให้คำแนะนำแกเ่จ้าหน้าที่ผู้ที่ขาดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและเพิม่เติม
ความรู้ โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม  และขออัตรากำลังบุคลากรมาเพ่ิม 
      - ขออัตรากำลังบุคลากรมาเพ่ิม  และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง วิธีการประมาณ
ราคาเพื่อให้ได้ความรูน้ำมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
      - จัดสถานทีเ่ก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้า 
      - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
      - ขออัตรากำลังบุคลากรมาเพ่ิม  และเพิม่งบประมาณให้เพียงพอกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
        - ตรวจสอบสภาพรถทุก ๑ เดือน , อบรม/ชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้วัสด-ุอุปกรณ์ 
รถยนต์/เครื่องจักรกล  ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

  ๒.๔  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
      - ให้คำแนะนำรายบุคคลและสังเกตพฤติกรรมเป็นพิเศษในคนที่ผ่านค่ายบำบัดและให้
ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เข้าใจโทษภัยยาเสพติด  มอบหมายงานให้ปฏิบัติโดยมีเพ่ือนร่วมทำงานไม่ปล่อย
ให้ทำงานคนเดียว  หากพบพฤติกรรมผิดปกติรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษและประสานกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจในการตรวจสอบ 
      - รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนให้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุม
ทุกชุมชม  ปรบัปรุงระบบการรายงานให้รวดเร็วขึ้นเมื่อมีผู้ป่วยในชุมชนและออกควบคุมโรคอย่างรวดเร็วเมื่อ
ได้รับรายงาน 
      - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของพิษสุนัขบ้า  ส่งตัวแทนชุมชนเข้า
รับการอบรมเป็นอาสาสมัครปศุสัตว์  ประสานงาน/ประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/อปท.ใกล้เคียง 
      - ติดต่อบริษัทเพื่อทำการซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุดให้พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ  มีการ
ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้รับบริการทุกราย  จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ชำรุดให้เพียงพอต่อการใช้
งาน 
      - สรรหาบคุลากรตำแหน่งทันตสาธารณสุขมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลกำหนดไว้ 
      - จัดเจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบเพ่ิมเติม  และจัดหารถเก็บขนขยะ/กิ่งไม้ทดแทนคันที่มอีายุการ
ใช้งานมานาน 

/- ๒.๕ สำนัก........ 



-๑๒- 

  ๒.๕  สำนักการศึกษา   
      - จัดหาตู้เก็บเอกสารหรือกล่องพลาสติกขนาดใหญ่  และสถานที่เก็บจัดให้เป็นระเบียบ
สะดวกในการค้นหา  ,  ส่งบุคลากรทีป่ฏิบัติงานธุรการของแต่ละฝ่าย/งาน เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  และ
กำชับ ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา  
      - ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ,  ออกตรวจติดตามและให้
คำแนะนำมากกว่าปีละ ๒ ครั้ง  และผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
      - หัวหน้าฝ่าย/งาน ติดตาม กำชับ ดูแลอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมบคุลากรเข้ารับการ
อบรม 
      - มีคำสั่งแตง่ต้ังผู้บริหารสถานศึกษาร่วมออกนิเทศ ติดตามการสอนการจัดการเรียนการ
สอนของครูพร้อมกับหน่วยศึกษานิเทศก์  และกำกับครูผู้สอนให้จัดทำแผนการสอน และสอนให้ตรงตาม
หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น 
      - สุ่มตรวจคดักรองหาสารเสพติดเป็นประจำทุกๆ ๒ เดือน  มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสาร
เสพติด  และจดัอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด 
      - ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์  และเตรียมข้อมูล
เพื่อรองรับโครงการเร่งด่วน 

  ๒.๖  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ ์
      - ส่งเสริมให้ครูทุกกลุม่สาระเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้มาปรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีห่ลากหลายอย่างสม่ำเสมอ  และจัดโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง  มีการ
นิเทศภายในสถานศึกษาภาคเรยีนละ ๑ ครัง้ 
      - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลตาม
ระบบ e-GP 
      - จัดกิจกรรมการอบรมเป็นประจำทุกระดับชั้น  ครูประจำชั้นหรือพ่อครูแม่ครูติดต่อ
สอบถามพฤติกรรมและการเล่นโซเชียลของนักเรียนจากผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ  และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมทำบญุในงานประเพณีท้องถิ่นที่วัดต่างๆ 
      - ประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติด  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด และมีบทลงโทษผู้เสพ
สารเสพติด 
      - ขออัตรากำลังครูสาขาวิชาเอกที่ไม่เพียงพอต่อต้นสังกัด 
         - รายงานสภาพอาคารเรียนต่อสำนักการศึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ต่างๆ 
 

/- ๒.๗ โรงเรียน........ 



-๑๓- 

  ๒.๗  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 
      - ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝกึอบรมเทคนิคการสอนกระบวนการคิด การทำวิจัยในชั้นเรียน
และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
      - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้บ่อยขึ้น  และควรให้คำปรึกษานักเรียนกลุม่เสี่ยง
เป็นอันดับแรก 
      - จัดทำระบบงานพัสดุให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได ้ และส่งบคุลากรเข้าร่วมอบรม
เรื่องเกีย่วกับการพัสดุตามกฎกระทรวง และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
      - ขออัตรากำลังเพ่ิมเติมในสาขาวิชาสังคมศึกษาและวิชาศิลปะ 
         - จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ ในการปรับปรุงที่พักนักกีฬาให้เหมาะสมและปลอดภัย  และจดัทำ
แผนการบริหารอาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      - เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 

  ๒.๘  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 
      - ฝ่ายวิชาการโรงเรียนให้คำแนะนำ ติดตามการสรุปโครงการ/กิจกรรม 
      - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  เรื่อง  การเบิกจ่ายและการจัดซื้อจดัจ้าง  งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง แก่ครู บคุลการ 
โรงเรียน 
      - จัดทำระบบงานพัสดุให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได ้ และส่งบคุลากรเข้าร่วมอบรม 
เรื่องเกี่ยวกับการพัสดุตามกฎกระทรวง และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
      - ส่งครู/บุคลากร เข้ารับการอบรม พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนหรือศึกษาต่อ
และครูศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
         - นำเสนอโครงการของบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารจากหน่วยงานต้นสังกัด 
      - นิเทศ/ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  และจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษร้ายจากยาเสพติด 
     - จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง และจัดทำสารสัมพันธ์เพ่ือรายงานข่าวแก่ผู้ปกครองและ
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

  ๒.๙  โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรต ิ
      - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
      - ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัตงิาน 
 

/- จัดฝึก........ 



-๑๔- 

      - จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง สารเสพติดให้โทษ  และตรวจคัดกรองปัสสาวะให้กับครูและบคุลากรอย่างสม่ำเสมอ 
      - ฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การสอนตาม
โครงการครู DARE และบริการให้คำปรึกษากับนักเรียน 
         - จัดห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      - แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดให้ดำเนินการซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์ 
      - ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ๒.๑๐ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
      - กำกับติดตามดำเนินการหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ , 
มีการนิเทศติดตามกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนให้มากขึ้น , รวบรวมกฎหมายภายนอก 
ระเบียบ กฎและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , นำองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าในหลักสูตร  และจัดกิจกรรมเพื่อนำองค์ความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเข้าในกิจกรรมให้
เด็กเล็กไดเ้รียนรู ้
      - ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่การคลังและเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์เข้ามามีส่วนดูแลงานการเงินและพัสดุ  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลงานพัสดุ  และให้บุคลากรร่วมอบรมใน
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง การเงิน การบัญชี และการพัสด ุ
         - นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน , ขออัตรากำลังครูผู้ดูแลเด็กให้ได้มาตรฐานกับจำนวนเด็ก
เล็กที่เพิ่มมากขึ้น , ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
      - ซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี , ทำหลังคาคลุมทางเดินและ
หลังคาเช่ือมต่ออาคารให้ครอบคลุม  และเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 
      - จัดทำสานสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและออกเยี่ยมบ้านตามโครงการพ่อแม่ที่สอง  และมีการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมล่วงหน้า 
      - จัดอบรม เรื่อง การอบรมเลี้ยงดูเด็ก , มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมล่วงหน้า ,ขอ
ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อให้เกิดความรักและความผูกพันร่วมกัน  และ
ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง 
      - จัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด , มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติดและตรวจ
ปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดอยู่สม่ำเสมออย่างเข้มงวดทุก ๓ เดือน 
 
 
 

 
/-๒.๑๑........ 



-๑๕- 

  ๒.๑๑  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
      - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้กับ
ประชาชน 
      - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
         - จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โทษของยาเสพติด  และมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 
      - สรรหาหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง 
      - รายงานหนว่ยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการ 
      - แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการจัดซื้อโต๊ะอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ ๒ 
      - รายงานหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือดำเนินการของบประมาณสนับสนุนการปรับปรุง 
พื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์ ๒ 
      - จัดอบรมให้ความรู้และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบอย่างต่อเนื่อง 
      - จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการดูแลเด็กเล็ก 
      - จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง 
      - จัดประชุมผู้ปกครองทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
      - ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  ๒.๑๒  กองวิชาการและแผนงาน 
      - จัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด , มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติด  และตรวจ
ปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดอยู่สม่ำเสมอ 
      - พัฒนาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็งที่พึ่งตนเองได้  สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชาคม
และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 
         - สนับสนุนให้พนักงานร่วมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการ
จัดทำแผนชุมชน  
      - ให้ชุมชนรู้ถึงปัญหาในชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อให้การประเมินเป็นไปตามความจริง  
เทศบาลก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละชุมชนได้อย่างตรงจุด 
      - นำปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเพิ่มสัญญาณการรับส่งข้อมูลให้เร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 
      - จัดส่งบุคลากรแต่ละส่วนการงาน เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  

  
   /-กอง........ 



-๑๖- 

  ๒.๑๓  กองสวัสดิการสังคม 
      - ส่งเจ้าหน้าที่/บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  และจัดให้มีการประชุมชี้แนะแนวทางให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องที่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานไม่เขา้ใจในเนื้อหาของงานที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแม่นยำและรวดเร็ว 
      - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาและพิษภัยจากยาเสพติด , จัด
กิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเข้ามามีบทบาทในโครงการต่างๆ  และมีการสร้างเครือข่ายกันในชุมชนสร้าง
ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน 
         - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในพิษภัยผลร้ายที่เกิดจากยาเสพติด  และจัดสร้างความ
เข้าใจในชุมชนให้เกิดความรักชุมชน ห่วงใยกันในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันเพ่ือเพ่ิมความรักความสามัคคีใน
ชุมชน 
      - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในพิษภัยผลร้ายที่เกิดจากยาเสพติด , ตรวจปัสสาวะคัด
กรองหาสารเสพติดอยู่สม่ำเสมออย่างเข้มงวด  และมีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติด 
      - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการหอพักให้มากขึ้น 
      - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้กับสมาชิกได้รับทราบรายละเอียด
ของกองทุนสวัสดิการชุมชน , เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทุกทาง ทุกรูปแบบ ทั้งกระจายชุมชน หนังสือ แผ่นพับ 
ข่ายเคเบิ้ลทีวี  และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับตัวแทนเครือข่ายเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น 
        - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ  เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในระเบียบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพได้อย่างถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน  และแจ้งให้ผู้รับเบี้ยยังชีพเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้เทศบาลโอนเงินเข้าบัญชีให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วกับผู้สูงอาย ุ

 
 
  

                          
 
           
 
 
 
 
 



แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนยัสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  สำนักปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด 
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างไรก็ตามมี
ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี ้

   สำนักปลัดเทศบาล 
   ๑. กิจกรรม การตรวจคัดกรองหาสารเสพติด  รายงานผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะยังไม่
แน่นอนและบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  ควรจัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด  มีบทลงโทษสำหรับผู้
เสพสารเสพติดและตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดก่อนเข้าเป็นพนักงานเทศบาลและการต่อสัญญาจ้าง
อย่างเข้มงวด   
   ๒. กิจกรรม การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัด  รถยนต์ส่วนกลางมีการใช้งาน
อยู่เป็นประจำ ทำให้รถยนต์บางส่วนมีสภาพชำรุด  ควรดูแลและรักษารถยนต์ส่วนกลางทุกคันให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   ๓. กิจกรรม การดูแลอาคารสำนักงานให้มีความคงทนถาวร  อาคารสำนักงาน  บ้านพัก
เทศบาลและแฟลตเทศบาลมีสภาพเก่าและชำรุด  ควรหมั่นตรวจตราดูแลอาคารสำนักงาน  บ้านพักและแฟลต
เทศบาล  และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   ๔. กิจกรรม การควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ทุกสำนัก/กอง มีความ
ต้องการที่จะกำหนดตำแหน่งใหม่ขึ้นมา โดยไม่คำนึงถึงปริมาณงาน คือ การกำหนดตำแหน่งคนจนล้นงานซึ่ง
ขาดหลักการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน  ควรเรียกประชุมผู้บริหารทุกครั้งที่จะมีการกำหนดตำแหน่งใหม่เพื่อ
กลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยคำนึงถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายของ
องค์กรจะต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณ 
   ๕. กิจกรรม การเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่าหอประชุมและค่าบริการอื่น  ผู้ขอใช้หอประชุมมา
ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น หลังเวลาที่สำนักการคลังกำหนดรับเงิน  ควรนำส่งเงินให้สำนักการคลังใน
วันถัดไปโดยด่วนและบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบบัญชี e-LASS 
   ๖. กิจกรรม การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   ผู้สมัครสอบชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบหลังเวลาที่สำนักการคลังกำหนดรับเงิน  ควรนำส่งเงินให้สำนักการคลังในวันถัดไป
โดยด่วนและบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบบัญชี e-LASS 

/-๗. กิจกรรม.......... 



-๒- 

   ๗. กิจกรรม การออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการทางการแพทย์  สำนักงาน สปสช. แจ้งโอนเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์ในระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) และเมื่อตรวจสอบกับสำนักการคลังยัง
ไม่มีการโอนเงินเข้าแต่จะโอนเข้าหลังเวลาราชการ  ควรนำส่งเงินให้สำนักการคลังในวันถัดไปโดยด่วนและ
บันทึกข้อมลูการรับเงินในระบบบัญชี e-LASS และนำส่งใบเสร็จรับเงินให้ สำนักวาน สปสช. ต่อไป 
   ๘. กิจกรรม การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่ารับรองเอกสารทะเบียนราษฎร  
การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมราษฎรมีความหลากหลายและแตกต่าง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการเรียก
เก็บเงินไม่ถูกต้องตามจำนวนเงินและประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้  ควรให้หัวหน้าฝ่ายปกครองทำการเรียก
ประชุมชี้แจงสายงานและทำความเข้าใจในการเรียกเก็บเงินต่างๆ เดือนละ ๒ ครั้ง 
   ๙. กิจกรรม การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการควบคุมและจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย ดูแล
รักษาความเป็นระเบียบยังไม่คลอบคลุมบางพื้นที่รับผิดชอบ หรือมีผู้ฝ่าฝืนตั้งวาง หาบเร่ แผงลอยบนทางเท้า
และพื้นที่สาธารณะ  ควรให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน/มอบหมายงานหน้าแถว
เช้า-บ่าย ทุกวันในเวลาราชการ และประชุมสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข 
   ๑๐. กิจกรรม  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มาใช้งาน  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV ที่ใช้งานในปัจจุบันมีการเปิดใช้งานระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายได้  
ควรตั้งงบประมาณรายจ่างเพื่อดำเนนิการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสามารถให้งานได้ตามปกติ 
    ๑๑. กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สาธารณภัยเกิดขึ้นได้โดยฉับพลันไม่
สามารถคาดเดาเวลาการเกิดได้อย่างแน่นอน  และสาธารณภัยอาจเกิดขึ้นได้จากความประมาทและความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยบางอย่าง เช่น ระงับเหตุจากวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ รั่วไหล  ควรติดตามการดำเนินงานตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีละ ๒ ครั้ง พร้อมประเมินจากสถิติการเกิดเหตุสาธารณภัยเทียบกับปีที่
ผ่านมา  และทดสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปีละ ๒ ครั้ง 

 ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป
        

 
     

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 

        ตำแหนง่  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
   วันที ่ ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 



 แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด 
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างไรก็ตามมี
ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี ้  

  สำนักการคลัง 
  ๑. กิจกรรม การป้องกันยาเสพติด  พนักงาน/พนักงานจ้างบางรายยังไม่เข้าใจในผลร้ายที่จะ
เกิดขึ้นและเมื่อเสพยาเสพติดแล้วอาจต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้  ควรให้จัดกิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์และให้
ความเข้าใจในผลร้ายที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติด 
  ๒. กิจกรรม การเบิก – จ่าย  มีเช็คที่ผู้ทรงเช็คมารับเช็คแล้วไม่นำไปขึ้นเงินจนเช็คหมดอายุ ทำให้
เป็นภาระทางบัญชี  ควรกำชับให้ผู้ทรงเช็คมารับเช็คไปขึ้นเงินโดยเร็วก่อนที่เช็คจะหมดอายุ 
  ๓. กิจกรรม การเก็บรักษา - ควบคุมใบเสร็จ  ผู้มีหน้าที่ออกใบเสร็จและนำส่งเงินไม่มีคำสั่ง
มอบหมายที่ชัดเจน  ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่ได้รับมอบหมายเซ็นรับใบเสร็จ และส่งคืน
ตามวัน เวลา ที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน 
  ๔. กิจกรรม การรวบรวมข้อมูลด้านรายรับ และรายจ่าย  บุคลากรมีไม่เพียงพอและผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านบัญชีและผู้ตรวจสอบรายงานทางการเงินก่อนที่จะเสนอผู้บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน  ควรจัดหา
บุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรมหรือส่งพนักงานเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 
  ๕. กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุยังปรับการใช้งานบันทึกข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และ พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ควรกำหนดมาตรการในการสำรวจความต้องการ
พัสดุของทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย และกำหนดระยะเวลาในการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนฯ และส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการฝึกอบรมและศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานด้านพัสดุ และฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล
ในระบบ e-GP อย่างสม่ำเสมอ  
  ๖. กิจกรรม การเร่งรัดจัดเก็บภาษี  ประชาชนมาชำระภาษีล่าช้าต้องแจ้งเตือน  ควรให้ทำหนังสือ
แจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีมาชำระภาษีภายในกำหนด 
 

/-๗.กิจกรรม.......... 



-๒- 
        
   ๗. กิจกรรม การจัดทำสัญญา  ประชาชนมาทำสัญญาล่าช้า และค้างชำระค่าเช่าหรือชำระ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา  ควรให้ทำความเข้าใจกับผู้มาทำสัญญากับเทศบาล  แจ้งเตือนให้มาชำระภายใน
กำหนด  และออกบริการเชิงรุก รับชำระภาษีรับคำร้อง ต่อสัญญา ทำสัญญาเสร็จออกบริการประชาชน 
      ๘. กิจกรรม  การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ตามโปรแกรม 
LTAX GIS  ข้อมูลทรัพย์สินทางแผนที่ภาษีฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์อยู่ตลอด จึงต้องปรับปรุงข้อมูลอยู่
เป็นประจำเสมอ  ควรกำหนดให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาของโครงการในแต่ละ
กิจกรรม และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดหารายได ้

  ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป
         

    
 

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                         ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด 
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างไรก็ตามมี
ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี ้

   สำนักการช่าง 
    ๑. กิจกรรม การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  พนักงาน/พนักงานจ้างยังไม่เข้าใจ
ในผลร้ายที่จะเกิดขึ้นและเมื่อเสพยาเสพติดแล้วอาจต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้  ควรให้จัดกิจกรรมร่วมกันทุก
สัปดาห์และให้ความเข้าใจในผลร้ายที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติด 
   ๒. กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง  บุคลากรบางรายขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาและขาด
การประสานงานกับหัวหน้างานในบางครั้ง ทำให้การคุมงานเกิดการผิดพลาด  และบุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่ เพิ่ มมากขึ้น  ควรให้หัวหน้างานประชุม/ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ขาด
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และขออัตรากำลังบุคลากร
มาเพิ่ม 
   ๓. กิจกรรม การออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคาโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี
งบประมาณ  บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น  และราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูง
อย่างต่อเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจทำให้ประมาณราคาเพื่อเข้าแผนงานไม่ตรงตามเป้าหมาย  ควรขอ
อัตรากำลังบุคลากรมาเพิ่มและการส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรม เรื่อง วิธีการประมาณราคาเพื่อให้ได้คว ามรู้
นำมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
   ๔. กิจกรรม การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง  สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ยังไม่เป็นระบบ  และบุคลากรบางรายขาดความรู้ทักษะ ประสบการณ์ด้านไฟฟ้า  ควรจัด
สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นและส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้า 
   ๕. กิจกรรม การซ่อมแซมบำรุงถนน เพื่อบริการสาธารณะ  ผู้ปฏิบัติงานบางรายขาดทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และความรู้ในการปฏิบัติงานยังคงใช้หลักการตามความรู้เดิม  ควรส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 
/-๖.กิจกรรม.......... 



-๒- 
 
    ๖. กิจกรรม การซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักรกล  รถยนต์และเครื่องจักรกล
ส่วนมากจะมีอายุการใช้งานมานานทำให้ชำรุดและเกิดการเสื่อมสภาพการใช้งาน  และซ่อมแซมบ่อยครั้งทำให้
สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมแต่ละปีเป็นจำนวนมาก  ควรจัดหางบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์ใหม่
เพื่อทดแทนการใช้รถยนต์ที่ชำรุด  อบรม/ชี้แจง ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการใช้วัสดุ – อุปกรณ์ รถยนต์/เครื่องจักรกล 
และตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกสัปดาห ์

  ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป
          

   
 

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                         ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่
กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างไร
ก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี ้

   สำนักการสาธารณสุข 
   ๑. กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ้าหน้าที่สังกัด  ผู้ที่ผ่านการบำบัดส่วนใหญ่มัก
กลับมาเสพยาเสพติดอีก จากสังคมและสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่บางคนยังไม่เคยเสพกลายเป็นผู้เสพราย
ใหม่ได้  ควรให้คำแนะนำรายบุคคลและสังเกตพฤติกรรมเป็นพิเศษในคนที่ผ่านค่ายบำบัดและให้ความรู้เรื่อง
โทษภัยของยาเสพติด มอบหมายงานให้ปฏิบัติโดยมีเพื่อนร่วมทำงานไม่ปล่อยให้ทำงานคนเดียว หากพบ
พฤติกรรมผิดปกติรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษและประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบ  
               ๒. กิจกรรม การควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก  การรณรงค์ทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนยังไม่สม่ำเสมอ บางชุมชนดำเนินการไม่ครอบคลุม และการรายงานเมื่อมีผู้ป่วย
ไข้เลือดออกในชุมชนยังไม่รวดเร็วทำให้การควบคุมโรคช้า  ควรให้ดำเนินการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพั นธุ์
ยุงลายในชุมชนอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมทุกชุมชน ปรับปรุงระบบการรายงานและออกควบคุ มโรคให้
รวดเร็วขึ้น      
   ๓. กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เจ้าของสุนัขและแมวบางรายไม่ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนห้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงออกรณรงค์สุนัข แมว บางรายอายุไม่ถึงเกณฑ์ฉีด
วัคซีน และการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วเคลื่อนตัวเข้ามาในเขตเทศบาล  ควรให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของพิษสุนัขบ้าส่งตัวแทนชุมชนเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ และประสานงาน/แผน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/อปท.ใกล้เคียง 
   ๔. กิจกรรม การฆ่าชำแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เครื่องมือ/เครื่องใช้ 
บางอย่างชำรุดจากการใช้งานมานาน/เสื่อมสภาพ บางครั้งใช้งานไม่ได้ ผู้รับบริการบางรายต้องการให้มีการฆ่า
และชำแหละสัตว์ในช่วงใกล้รุ่งทำให้เป็นปัญหาในกระบวนการฆ่าชำแหละสัตว์  ควรติดต่อบริษัทเพื่อทำการ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ชำรุดให้พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ทดแทนที่ชำรุดให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้รับบริการทุกราย 

 
/-๕.กิจกรรม.......... 



-๒- 
 
   ๕. กิจกรรม การให้บริการทันตกรรม  ขาดแคลนบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข  ควรสรรหา
บุคลากรตำแหน่ง ทันตสาธารณสุข มาดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้ว   

  ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป
          

   
 

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                         ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักการศึกษา เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่
กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างไร
ก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี ้

   สำนักการศึกษา 
   ๑. กิจกรรม การจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย  งานที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์บางส่วนมีข้อมูลสูญ
หายเนื่องจากไวรัสที่แฝงตัวมากับอุปกรณ์บันทึกข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลยังไม่ เป็นระบบเท่าที่ควร  ควรให้
จัดอบรมและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความเข้าใจความชำนาญในการป้องกันไวรัส การคัดลอกข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต  และการใช้ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
   ๒. กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ  ขาดทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่าย
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ ได้ เข้ารับการอบรมเพื่ อ เพิ่ มพูนความรู้ เกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติ งาน ตามระเบียบพัสดุ  การเงิน 
การงบประมาณและออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำมากกว่าปีละ ๒ ครั้ง 
   ๓. กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ  ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ และยังขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ควรสรรหาบุค ลากรมาทดแทน
อัตรากำลังที่ว่าง และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ 
   ๔. กิจกรรม การบริหารงานบุคคล  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น  ควรสรรหาบุคลากรมาเพ่ิมเติมและส่งเสริมให้บุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
   ๕. กิจกรรม การตรวจคัดกรองหาสารเสพติด  บุคลากรบางรายยังไม่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดเท่าที่ควร  ควรจัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด  มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสาร
เสพติดและตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดอยู่สม่ำเสมออย่างเขม้งวดทุกๆ ๓ เดือน   
 

 
/-๖. กิจกรรม.......... 



-๒- 

     
   ๖. กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม  โครงการงานประเพณีฯ ที่ไม่
มีในแผนการดำเนินงานอาจทำให้การเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร  ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์และเตรียม
ข้อมูลเพื่อรองรับโครงการเร่งด่วน 

  ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป 

   
 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                         ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยา
สิทธิ์  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติ
อย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายใน
เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี ้

   โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 
   ๑. กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสอบ O-NET ได้
คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด  ขาดทักษะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์   ขาดระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ  ควรส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองนำความรู้มาปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอ  จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  และมีการนิเทศภายใน
สถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   
   ๒. กิจกรรม  การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  ทำให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
ในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ล่าช้า และเจ้าหน้าที่พัสดุมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่
พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบและข้อกำหนดตามแผนการจัดหาพัสดุ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรม   
   ๓. กิจกรรม  การอบรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม  นักเรียนอาจตกเป็นเหยื่อจากการล่อลวงหรือ
ชักชวนจากบุคคลในครอบครัวและชุมชนให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และนักเรียนใช้สื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสม  
ควรจัดกิจกรรมอบรมเป็นประจำทุกระดับชั้น และติดตามสอบถามพฤติกรรมและการเล่นโซเชียลของนักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ 
   ๔. กิจกรรม  การตรวจคัดกรองสารเสพติด  ผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะยังไม่แน่นอน 
บุคลากรบางรายยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  ควรประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติด  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เรื่องสารเสพตดิและมีบทลงโทษผู้เสพสารเสพติด    

  
 
 

  /-๕. กิจกรรม.......... 



-๒- 
 
   ๕. กิจกรรม  การปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารเรียนมีน้ำรั่วซึมจากเพดานไหลลงมาข้างกำแพง
ห้องทำให้มีน้ำขังเฉอะแฉะในห้องเรียน  ควรแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อประสานไปยังบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
อาคารให้ทำการซ่อมแซมแก้ไขปัญหารอยรั่วที่เกิดขึ้น 

  ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป 

   
 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                         ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไป
ตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดงันี ้

   โรงเรียนเทศบาล ๒  วัดสว่างคงคา 
   ๑. กิจกรรม  ส่งเสริมการวิจัยการผลิต การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอน    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ  ควรส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน การผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนและส่งเสริมการวิจัย การนิเทศติดตามการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้านให้สอดคล้องกัน  
   ๒. กิจกรรม รณรงค์ป้องกันยาเสพติด  นักเรียนและบุคลการอาจถูกชักชวนจากกลุ่มเพื่อน
บุคคลในชุมชนให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  และร่วม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงานและองค์กรตา่งๆ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
   ๓. กิจกรรม  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน  นักเรียนขาดความรับผิดชอบและไม่มีวินัยใน
ตนเอง  ควรจัดทำโครงการเสริมสร้างวินัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน   
    ๔. กิจกรรม พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่
การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ  ควรจัดทำระบบงาน
การเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบันและส่งบุคลการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
   ๕. กิจกรรม  การจัดหาบุคลากรในรายวิชาที่ขาดแคลน  ขาดแคลนบุคลากรครูในรายวิชา
ศิลปะและคหกรรม และบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ขาด  ควรจัดทำบันทึกข้อมูลครู
เป็นรายบุคคลเพื่อขอรับอัตรากำลังบุคลากรในวิชาเอกที่ขาดแคลน 
    ๖. กิจกรรม  การปรับปรุงอาคารเรียนและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์   นักเรียนไม่
ตระหนักในเรื่องการรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวม  และอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  ควรสร้าง
จิตสำนึกในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวมและความสะอาดของอาคารสถานที่  และจัดทำแผนการ
บริหารอาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู ้   

 
/-๗. กิจกรรม.......... 



-๒- 
  

   ๗. กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองและวันสำคัญต่างๆ  โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์งาน
โรงเรียนสู่ผู้ปกครองกับชุมชนและยังไม่เล็งเห็นความสำคัญในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  ควรประชาสัมพันธ์
และประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

  ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป 

   
 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                         ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไป
ตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี้ 

  โรงเรียนเทศบาล ๓  วัดเหนือ 
  ๑. กิจกรรม การจัดทำแบบประเมินพัฒนาการนักเรียน  ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียน  ควรให้ฝ่ายวิชาการโรงเรียนให้คำแนะนำติดตามการกรอกแบบประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน     
  ๒. กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  ครูสรุปโครงการ/กิจกรรม 
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี  ควรประชุม ชี้แจง รูปแบบการสรุปโครงการ/กิจกรรม ที่
ถูกต้องและกำชับให้ครูส่งให้ทันตามกำหนด    
  ๓. กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร  ครู/บุคลากร บางคนสอนไม่ตรงตามเอกสาร
การศึกษาปฐมวัย  ควรส่งครู/บุคลากร เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนหรือศึกษาต่อ 
และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง                
  ๔. กิจกรรม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  นักเรียนไม่มีสถานที่ในการรับประทาน
อาหารที่เป็นสัดส่วนและถาวร  ควรเสนอโครงการของบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารจากหน่วยงานต้น
สังกัด   
  ๕. กิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และประสบการณ์เรียนรู้เรื่องยาเสพติด   นักเรียน
บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่เข้าใจคุณธรรมจริยธรรม ด้านระเบียบวินัย  และยังไม่ทราบถึงโทษภัย
ของยาเสพติดบางชนิด เช่น ยาไอซ์  ควรนิเทศ/ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
และออกเยี่ยมบ้านตามโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  
  ๖. กิจกรรม  การส่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง  ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในการจัด
การศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูลูก  ควรจัดอบรมโครงการประชุมผู้ปกครองและจัดทำสานสัมพันธ์เพื่อรายงาน
ข่าวแก่ผูป้กครอง ตามโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 

/-ซึ่งปรากฎ.......... 



-๒- 
  

 ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป 

   
 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                         ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ขอ้สังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไป
ตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี้ 

  โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 
  ๑. กิจกรรม กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
  ๒. กิจกรรม การพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและด้านพัสดุ  เจ้าหน้าที่การเงินยังขาดความเข้าใจ
ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่
พัสดุเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความสารถในการปฏิบัติงาน   
  ๓. กิจกรรม การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและการคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  ครู/
บุคลากรขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และขาด
ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษบางชนิด  ควรจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษ ตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดให้กับครูและ
บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 
  ๔. กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  นักเรียนมีปัญหาด้านการปรับตัวและมี
พฤติกรรมเสี่ยง  และด้านหน้าโรงเรียนมีการจราจรแออัดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ  ควรจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การสอนตามโครงการครู DARE และบริการให้
คำปรึกษาให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ       
  ๕. กิจกรรม การปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารเรียนมีจำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอ  โรงอาหารก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  ควรจัดห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อม บรรยากาศให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
  ๖. กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ์  โรงเรียนขาดการยอมรับ
จากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน  ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

/-ซึ่งปรากฏ.......... 



-๒- 
  

 ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป 

   
 
 

ชือ่ผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                         ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่
กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างไร
ก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี ้

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
  ๑. กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ  หลักสูตรที่จัดทำขึ้นยังไม่ครอบคลุมในเรื่อง โต
ไปไม่โกงเท่าที่ควร  ควรกำกับติดตามดำเนินการหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่
เสมอ นิเทศติดตามกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการสอนให้มากขึ้น รวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ 
กฎ และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  นำองค์ความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนเข้าใน
หลักสูตร และจัดกิจกรรมเพื่อนำองค์ความรู้โตไปไม่โกงเข้ากิจกรรมให้เด็กเล็กได้เรียนรู้  
  ๒. กิจกรรม การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินการบัญชี    บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ด้านการเงิน การพัสดุ ตามกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ควรส่งเจ้าหน้าเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
  ๓. กิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  จำนวนบุคลากรไม่ได้มาตรฐานกับจำนวนเด็ก  
ควรนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานทั้ง ๖ ด้าน และประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ทราบและถือปฏิบัต ิ                         
  ๔. กิจกรรม การจัดบรรยากาศ  ไม่มีหลังคาคลุมทางเดินและหลังคาเชื่อมต่ออาคารเรียน เครื่อง
เล่นเด็กเล็กชำรุด  ควรซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรุดให้อยู่ในสถานที่ใช้ได้ดี  ทำหลังคาทางเดินและหลังคา
เชื่อมต่ออาคารให้ครอบคลุม  และเพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัย      
  ๕. กิจกรรม การสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กเล็ก  เด็กนักเรียนขาดวินัยและผู้ปกครองยังไม่ให้
ความร่วมมือในบางกิจกรรม  ควรจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและออกเยี่ยมบ้านตามโครงการพ่อแม่
คนที่สอง และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมล่วงหน้า 
 
 
 

/-๖.กิจกรรม.......... 



-๒- 

   ๖. กิจกรรม สานสัมพันธ์  ชุมชนและผู้ปกครองบางท่านยังให้ความร่วมมือไม่มากเท่าที่ควร  
และผู้ปกครองไม่เคารพ กฎ กติกาในการรับส่งเด็ก  ควรจัดอบรม เรื่อง การอบรมเลี้ยงดูเด็กและประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมล่วงหน้าให้ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง และขอความร่วมมือกับชุมชนในการ
ร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๗. กิจกรรม การตรวจคัดกรองหาสารเสพติด  ผลของการตรวจปัสสาวะยังไม่แน่นอน  ควรจัด
อบรมให้ความรู้ของสารเสพติด  มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติดและตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติด
อยู่สม่ำเสมออย่างเข้มงวดทุกๆ ๓ เดือน   

  ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป 

   
 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                         ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 วันที่  ๒๙  เดอืน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไป
ตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี้ 

   ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
   ๑. กิจกรรม การจัดประสบการณ์ทั้ง ๔ ด้าน  เด็กเล็กบางรายพัฒนาการช้า เนื่องจากเป็นเด็ก
พิเศษ  ควรเชิญผู้ปกครองมาทำความเข้าใจในการดูแลเด็กพิเศษ และแนะนำผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย ์
   ๒. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการทำงาน  ครู/ผู้ดูแลเด็ก จบไม่ตรงหลักสูตรปฐมวัย  ควรส่ง
ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรม  
   ๓. กิจกรรม การตรวจคัดกรองหาสารเสพติด  ผลของการตรวจปัสสาวะยังไม่แน่นอน  ควรจัด
อบรมให้ความรู้ของสารเสพติด  มีบทลงโทษสำหรับผู้เสพสารเสพติดและตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติด
อยู่สม่ำเสมออย่างเข้มงวดทุกๆ ๓ เดือน   
   ๔. กิจกรรม การจัดบรรยากาศอาคารสถานที่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีเหล็กดัดประตูทางเข้า
ภายในอาคาร  ประตูรั้วทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำรุด  และไม่มีร่องระบายน้ำรอบตัวอาคาร  ควรแจ้ง
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อจัดหางบประมาณในการทำเหล็กดัดประตู  ซ่อมแซมประตูรั้ว  และทำร่องระบายน้ำ
รอบตัวอาคาร 
   ๕. กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน  ควร
ส่งครู/บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดทำหลักสูตร  และกำกับติดตามการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย 
   ๖. กิจกรรม เด็กดี  เด็กเล็กบางรายยังไม่เข้าใจในโทษของยาเสพบางชนิด  ควรจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพตดิและจัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด    
   ๗. กิจกรรม สารสัมพันธ์ชุมชน  ชุมชน/ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจในการดำเนินงาน และผู้ปกครอง
บางรายยังไม่ให้ความร่วมในการเข้าร่วมประชุมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ควรให้มีการประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนและผู้ปกครองทราบล่วงหน้า  และนำ
ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครองมาปรับปรุงให้ดีขึ้น                       
     

/-๘.กิจกรรม.......... 



-๒- 

   ๘. กิจกรรม เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม
บางอย่างของเครือข่ายเด็กปฐมวัย  ควรเพิ่มการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ๙. กิจกรรม การปฏิบัติงานธุรการ การเงินและพัสดุ  ครู/บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ เรื่อง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตามกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ควรส่งครู/บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมด้านธุรการ การเงินและพัสดุ   

 ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป 

   
 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                         ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไป
ตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดงันี ้

   กองวิชาการและแผนงาน 
   ๑. กิจกรรม  การคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  ผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะยังไม่
แน่นอน บุคลากรบางรายยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  ควรจัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด  มีบทลงโทษ
สำหรับผู้เสพสารเสพติดและตรวจปัสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดอยู่สม่ำเสมออย่างเข้มงวดทุกๆ ๓ เดือน   
   ๒. กิจกรรม  การประชาคมปัญหาความต้องการของประชาชน  เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาการ
จัดทำงบประมาณ  ผู้แทนของชุมชนที่เสนอปัญหาอาจจะยังไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชน  และ
ผู้เข้าร่วมประชาคมมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่  ควรอบรมพัฒนาผู้นำชุมชนให้
มีความเข้มแข็งที่พึ่งตนเองได้  และสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชาคมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ
ในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา   
   ๓. กิจกรรม  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  แผนงาน/โครงการบางโครงการยังไม่มีความ
ชัดเจนและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชนยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
กับบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน  ควรจัดอบรมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา 
   ๔. กิจกรรม  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  ผู้นำชุมชนที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนไม่แท้จริง  ควรทำการประเมินสภาพปัญหาที่ผู้นำชุมชนเสนอ เพื่อให้
การประเมินเป็นไปตามความจริงเทศบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละชุมชนได้อย่างถูกต้องตามความ
ต้องการของชุมชน 
   ๕. กิจกรรม  การใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ตรงกัน  
ขาดการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและการศึกษากฎหมายไม่มีความละเอียดรอบคอบ  
ควรจัดส่งบุคลากรแต่ละส่วนราชการงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการปฏิบัติงาน  เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายให้ถูกต้อง   
 

/-ซึ่งปรากฏ.......... 



-๒- 

  ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป 

   
 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                         ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ 
หรือ ข้อสังเกตที่มีนัยสำคญั ดังนี้ 

 
เรียน  นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ ์

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอย่างรอบครอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่
กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างไร
ก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี ้

   กองสวัสดิการสังคม 
   ๑. กิจกรรม  การควบคุมในเรื่องบทบาทของท้องถิ่น  บุคลากรยังไม่เข้าใจในเรื่องบทบาท
หน้าที่ของท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการเบิก – จ่าย เงินอุดหนุนโครงการต่างๆ  ควรให้บุคลากรได้
ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น  ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการต่างๆ  และ
ประชุมชี้แนะแนวทางให้คำปรึกษาในเรื่องที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ  

   ๒. กิจกรรม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  ชุมชนยังไม่ให้ความร่วมมือใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ขาดความสามัคคีและไม่กล้าแจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติดเพราะเกรง
กลัวอิทธิพล  ควรจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาพิษภัยยาเสพติด  ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมและบทบาทในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชน      

   ๓. กิจกรรม  โครงการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด  ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในพิษผลร้ายที่เกิด
จากยาเสพติด  และให้ความร่วมมือเอาใจใส่ตนเองน้อย  ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยผลร้ายที่
เกิดจากยาเสพติด  สร้างความเข้าใจในชุมชนเพื่อเพิ่มความรัก ความห่วงใยและความสามัคคีในชุมชน 

   ๔. กิจกรรม  การตรวจสอบสารเสพติดในสำนักงาน  ผลการตรวจปัสสาวะยังไม่แน่นอน 
บุคลากรบางรายยังไม่ให้ความร่มมือเท่าที่ควร  ควรจัดอบรมให้ความรู้ของสารเสพติด  มีบทลงโทษสำหรับผู้
เสพสารเสพติดและตรวจปัสสาวะคดักรองหาสารเสพติดอยู่สม่ำเสมอ  

   ๕. กิจกรรม  ถ่ายโอนภารกิจหอพัก  ผู้ประกอบการบางรายยังไม่เข้าถึงการบริการและขาด
การประสานงานของท้องถิ่น  และยึดติดข้อกฎหมายเดิม  ควรเพิ่มการประชุมให้ความรู้กับผู้ประกอบการให้มี
ความถีม่ากขึ้น 
 

/-๖.กิจกรรม.......... 



-๒- 

   ๖. กิจกรรม   การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ตามโครงการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจระเบียบฯ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและการขึ้น
ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและเกิดความซ้ำซ้อนในการรับเบี้ยยังชีพ
ควรส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพเข้ารับการฝึกอบรม  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระเบียบได้
อย่างถูกต้องแม่นยำ และสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับเบ้ียยังชีพได้อย่างเป็นปัจจุบัน 

  ซึ่งปรากฏในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  เพื่อให้ดำเนินการต่อไป
            

 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                            (นางสาวจตุพร  อังคะรุด) 
                                                           ตำแหนง่  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

    วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรติ 


