แบบ ปค. 4
ชื่อส่วนงานย่อย: กองการศึกษา เทศบาลตาบลสนม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
กิจกรรมกองการศึกษามีความเสี่ยงทีเ่ กิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน 2 กิจกรรม
1.1 กิ จกรรมด้านงานการเงินและงาน
การพัสดุของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เป็ นความเสีย่ ง
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือบุคลากรยังขาด
ความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนินการตามระเบียบ
พัสดุ และระเบียบงานการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 กิ จกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก
ดังนี้
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก “สภาพแวดล้อม
ภายใน” คือ
- งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร และบุคคลทีม่ อี ยูไ่ ด้รบั
มอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่
ทาให้ปริมาณงานมาก
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก “สภาพแวดล้อม
ภายนอก” คือ
- เป็ นการทางานร่วมมือกับประชาชน
ในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานภายนอก ทาให้มกี ารผิดพลาด
ในการประสานงาน การควบคุมด้านเวลามีการ
คลาดเคลื่อน และประชาชนยังขาดการให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)
กองการศึกษา ได้แบ่งโครงสร้างงานและการปฏิบตั งิ าน
ออกเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายบริหารงานการศึกษา และฝ่ าย
ส่ ง เสริม การศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม จากการ
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุ มภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ พบจุ ด อ่ อ นในภารกิ จ งานกิ จ กรรมฝ่ าย
บริหารงานการศึกษา คือ กิจกรรมงานการเงินและงาน
การพั ส ดุ ข องศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และฝ่ ายส่ ง เสริม
การศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม คื อ กิ จ กรรมงาน
ส่ ง เสริม การศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ซึ่ ง เป็ น
กิจกรรมที่ยงั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม ซึ่ง
ต้อ งน าไปจัด ท าแผนการปรับ ปรุงการควบคุ ม ภายใน
ระดับส่วนงานย่อยในปี ถดั ไป

-2แบบ ปค. 4
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กิ จกรรมงานด้านการเงินและงานการ
พัสดุของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พบว่าเป็ นความเสีย่ งจาก “สภาพแวดล้อม
ภายใน” คือ บุคลากรยังขาดความรูค้ วามชานาญใน
การปฏิบตั งิ านด้านการเงิน และพัสดุ
2.2 กิ จกรรมงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
พบว่าเป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
พบว่าเนื่องจากบุคลากรในส่วนการศึกษามีนอ้ ยไม่
เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ และได้รบั
มอบหมายงานจากส่วนอืน่ ซึง่ อาจส่งผลให้การ
ปฏิบตั งิ านล้าช้า
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก พบว่างานส่วนใหญ่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนทาให้มขี อ้ ผิดพลาดในการ
ติดต่อประสานงาน ทาให้มกี ารผิดพลาดในการ
ประสานงาน การควบคุมด้านเวลามีการคลาดเคลื่อน
และประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
3.กิ จกรรมการควบคุม
1. ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าอบรม เพื่อเพิม่ ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการทางาน
2. การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเบื้องต้นเป็ นระยะ และให้ถอื ปฏิบตั ิ

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

การควบคุมทีม่ อี ยู่มคี วามเหมาะสม และเพียงพอ โดย
ผูบ้ งั คับบัญชาเบื้องต้นทาหน้าทีต่ รวจสอบ กากับดูแล
โดยผลการปรับปรุงควบคุม อยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ คือ
การส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ในงานที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ นาความรูม้ าพัฒนาองค์กร มีคาสังแบ่
่ ง

ตามระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
งานทีช่ ดั เจน แต่ผลการประเมินและการควบคุมทีม่ อี ยู่
3. จัดสรรบุคลากรเพิม่ ตามกรอบอัตรากาลังโดย ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าทีค่ วร ดังนัน้ จึงควรมีการ
ให้ปฏิบตั งิ านให้ตรงตามตาแหน่งและหน้าทีข่ องงาน ติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป
4. ปฏิบตั งิ านตามแผนงานทีไ่ ด้วางไว้ ให้
ครบถ้วน

-3แบบ ปค. 4
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
1. นาระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบตั ริ าชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบหนังสือสังการ
่
จึงสามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบ
หนังสือสังการได้
่
ทนั ที
2. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน่ ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่
ประชาชนในพืน้ ที่
3. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการ
ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอืน่ ๆ
5. การติ ดตามและประเมินผล
1. มีการติดตาม กากับดูแลการปฏิบตั งิ านแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
2. มีการรายงานผลความคลาดเคลือ่ นของการ
ดาเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ ขี อ้ บกพร่อง
3. มีการปรับปรุง แก้ไขคาสังการปฏิ
่
บตั งิ านให้มี
ความ
เหมาะสมเป็ นปั จจุบนั และมอบหมายหน้าทีก่ าร

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)
ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มี
ความครอบคลุมทุกด้านและมีการติดต่อ
ประสานงานทัง้ ภายในและภายนอกในระดับดี

มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบ
มีความเหมาะสม และเพียงพอ

ปฏิบตั งิ าน ไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง
4. มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบตั งิ านในแต่ละเรื่องเป็ นไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง
สอดคล้องกัน
5. ศึกษาและตรวจสอบระเบียบ กฎหมายอยู่เสมอ
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ถูกต้อง ประเมิน
การปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง

-4สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะห์สารวจพบว่ามีกจิ กรรม 2 กิจกรรมทีต่ อ้ งการจัดการบริหารความเสีย่ งหรือกาหนด
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ
1. กิ จกรรมด้านงานการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เป็ นความเสีย่ งเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือบุคลากรยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนินการตามระเบียบพัสดุ และ
ระเบียบงานการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
2. กิ จกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่าเป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากบุคลากรในกองการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รบั มอบหมายงานจากส่วนอื่นซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล้าช้า ในส่วน
ของภาคประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการประเมิ น การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ต้องติดตามประเมินผลต่อไป

(ลงชื่อ)...............................................ผูร้ ายงาน
(นายวนัส พรหมบุตร)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

แบบ ปค. 5
กองการศึกษา เทศบาลตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
1. กิ จกรรมด้านงาน
การเงินและงานการพัสดุ
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความชานาญเกีย่ วกับการ
เบิกจ่ายตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เคร่งครัด

ความเสี่ยง

- บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ และ
ระเบียบงานการเงินที่
เกีย่ วข้อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม
เพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะ
- การกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
จากผูบ้ งั คับบัญชาเบื้องต้นเป็ น
ระยะ
- ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เคร่งครัด

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความชานาญในการใช้
ระเบียบกฎหมายของ
เจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั ผิดชอบ
งาน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

เจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รบั
มอบหมายไม่ค่อย
ให้ความสนใจและ
ศึกษาข้อมูลใน
รายละเอียดเพื่อ
ปฏิบตั งิ านอย่าง
จริงจัง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- ศึกษาและตรวจสอบ
ระเบียบ กฎหมายอยู่เสมอ
เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านให้ถูกต้อง
- ปฏิบตั ติ ามหนังสือสังการ
่
ระเบียบ และข้อกฎหมาย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอยูเ่ สมอ
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หัวหน้าฝ่ าย
แผนงานและ
งบประมาณ รักษา
ราชการแทน
ผูอ้ านวยการกอง
การศึกษา/
นักวิชาการศึกษา/
ครูผดู้ ูแลเด็ก/
ผูด้ ูแลเด็ก

แบบ ปค. 5
กองการศึกษา เทศบาลตาบสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
2. กิ จกรรมด้านงานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยง

- งานส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีความหลากหลายในเนื้องานทา
ให้การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านส่งเสริมและ วัตถุประสงค์เท่าทีค่ วร ประกอบ
กับ
สนับสนุนกีฬา นันทนาการ ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิน่ กิจการ บุคลากรในมีน้อยไม่เพียงพอต่อ
ศาสนา กิจการสภาเด็กและเยาวชน การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ และ
ได้รบั มอบหมายงานจากส่วนอื่น
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ให้มกี ารพัฒนา
ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบตั งิ านล้า
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ช้า
- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
เมื่อเทียบกับจานวนประชาชน
ทัง้ หมด

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
- การวางแผนการ
ดาเนินงานล่วงหน้า
อย่างชัดเจน
- กากับ ติดตาม
ประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน
- ใช้แบบสอบทานและ
แบบรายงานเพื่อนามา
ปรับปรุง ติดตามการ
ปฏิบตั งิ าน
- รายงานผลการ
ดาเนินการให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบเป็ น
ระยะ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- บุคลากรมีน้อยไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าที่
และได้รบั มอบหมาย
งานจากส่วนอื่นซึ่งอาจ
ส่งผลให้การปฏิบตั งิ าน
ล้าช้า
- ประชาชนยังขาดการ
ให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- ระะเบียบ กฎหมาย
และข้อกาหนดต่างๆ ที่
เป็ นข้อจากัดในการ
ปฏิบตั งิ าน
(ลงชื่อ)...............................................ผูร้ ายงาน
(นายวนัส พรหมบุตร)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- จัดสรรบุคลากรเพิม่
ตามกรอบ
อัตรากาลังโดยให้
ปฏิบตั งิ านให้ตรงตาม
ตาแหน่งและหน้าทีข่ อง
งาน
- ปฏิบตั งิ านตาม
แผนงานทีไ่ ด้วางไว้ให้
ครบถ้วน
- สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนได้เห็นความสาคัญ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

หัวหน้าฝ่ ายแผนงานและ
งบประมาณ รักษา
ราชการแทน
ผูอ้ านวยการกอง
การศึกษา/
นักวิชาการศึกษา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองการศึกษา (โทร.0-๔๔๕๘-๙๐๓๘ ต่อ ๑๙)
ที่ สร ๕๓๑๐๕/วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน
เรื่อง การจัดทาประเมินระบบควบคุมภายใน ประจาปี 2563

พ.ศ. 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตาบลสนม
ตามที่ สานักปลัดเทศบาลตาบลสนม ได้แจ้งให้หน่วยงานย่อยจัดทาแบบประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.4 และแบบ ปค.5 นัน้
บัดนี้ กองการศึกษา ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ
ปค.4 และแบบ ปค.5 แล้ว รายละเอียดตามเอกสารทีแ่ นบท้ายมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และมอบผูท้ เ่ี กีย่ วข้องดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)………………………………….……………
(นายวนัส พรหมบุตร)
หัวหน้าฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยกองการศึกษา
ความเห็นของปลัดเทศบาล
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………….……………
(นายกวีกร สานุสนั ต์)
ปลัดเทศบาลตาบลสนม
ความเห็นของนายกเทศมนตรี
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ลงชื่อ)………………………………….……………
(นายเพชร แสนสุข)

นายกเทศมนตรีตาบลสนม

