
แบบ ปค. ๖ 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน     นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

ผู้ตรวจสอบภายในของ  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการสอบทานดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า  การควบคุมภายในเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อย่างไรก็ดี  มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  สรุปได้ดังนี้  

1. ส านักงานปลัด พบความเสี่ยง ดังนี้  
ผลการประเมินพบว่า ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว มีภารกิจตามค าสั่ง 

แบ่งงาน และภารกิจตามโครงสร้าง แบ่งแยกเป็น 1 งาน ได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่  และ 1.ฝ่ายอ านวยการ  
2. ฝ่ายปกครอง 3.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  พบกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง 3 กิจกรรม คือ  
  พบความเสี่ยง  
  1.งานการเจ้าหน้าที่ พบความเสี่ยง ระเบียบการบริหารงานบุคคลปรับเปลี่ยนใหม่เป็นจ านวน
มากการปฏิบัติงานไม่ทันต่อก าหนดเวลาและอาจท าให้บุคลากรเสียสิทธิได้ การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นปัจจุบัน
และไม่เป็นหมวดหมู่ ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
  2.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม งานป้องกันน้ าท่วมขัง พบความเสี่ยงการ 
ป้องกันน้ าท่วมขัง ยังคงมีความเสี่ยงจากภัยจากธรรมชาติช่วงฤดูฝน มีมรสุมพัดเข้ามา ท าให้น้ าท่วมขังตามซอย
ต่าง ๆ ประชาชนได้รับความเดือนร้อน ประชาชนถมที่ดินสูงขึ้นท าให้บ้านที่ไม่ได้ถมถูกน้ าท่วมขังเวลาฝนตก ใน
การด าเนินการติดตามประเมินผลวัตถุประสงค์ของการควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ระบบการควบคุมภายใน
ไม่เพียงพอ  ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
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-กิจกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  พบความเสี่ยง      

  จากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา           



ยาเสพติด ยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพ้ืนที่มากขึ้น พ้ืนที่เทศบาลฯ มี
โรงเรียนมัธยมอยู่ในพ้ืนที่ จึงมีเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเป็นจ านวนมาก ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
วัตถุประสงค์ของการควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ระบบการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ต้องวางแผนการ
ควบคุมตอ่ไป 
  3.งานพัฒนาชุมชน กิจกรรมงานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ พบความเสี่ยงจากการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน กิจกรรม งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ยังมี ความเสี่ยงเนื่องจากการรับเงินสด
เจ้าหน้าที่จะต้องเก็บรักษาเงินสดไว้ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงและอาจเกิดการทุจริตได้ ปัญหาที่มีอยู่ผู้สูงอายุไม่มา
รับเงินภายในก าหนดท าให้เงินค้างจ่ายและท าให้เงินสดอยู่กับเจ้าหน้าที่ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงท าให้เกิดการ
ทุจริต ในการด าเนินการติดตามประเมินผลวัตถุประสงค์ของการควบคุมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ระบบการ
ควบคุมภายในไม่เพียงพอ ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 

กองคลัง พบความเสี่ยง ดังนี้ 
กองคลัง ได้จัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว พบความเสี่ยงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง 3 กิจกรรมคือ 
       พบความเสี่ยง 

1.กิจกรรมด้านการเงิน พบความเสี่ยงการตรวจนับตัวเงินยังมีข้อผิดพลาดอยู่เนื่องจาก 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับ –จ่ายเงิน และบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย เพ่ือตรวจสอบกับยอดงบประมาณ
ถูกต้องตรงกันกับผู้เบิกวางฎีกาขอเบิก และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกา เป็นงานที่
ละเอียด อาจท าให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติการรับจ่ายเงินและการลงบัญชี ,การจ่ายเงินเพื่อการเร่งด่วน
เป็นเหตุให้ผิดพลาดด้านเอกสาร ,ความไม่เข้าใจขั้นตอนการรับจ่ายเงิน โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
เจ้าหน้าที ่ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 

-กิจกรรมด้านงานบัญชี  พบความเสี่ยงมีการด าเนินการจัดท าในโปรแกรมที่กรมฯ 
ก าหนดเพ่ิมข้ึนหลายรายการ ปริมาณงานสูงอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่งานบัญชีเป็นบุคคล
คนเดียวกันงานการเงินอาจท าให้ผิดพลาดในการลงบัญชีและท าให้งานที่ออกมาไม่ละเอียดครบถ้วนตาม
ระเบียบและกฎหมายก าหนด ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 

          2. กิจกรรมด้านงานพัสดุ พบความเสี่ยงมีการปรับปรุง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ ท าให้ยังไม่
ช านาญในการด าเนินการ  มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบต่างๆ หลายขั้นตอนอาจเกิดข้อผิดพลาด
ได้  เนื่องจากการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการระเบียบเกี่ยวกับพัสดุฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานพัสดุที่มีอยู่ตลอดเวลา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 

     3.กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ 
เนื่องจากข้อมูลผู้ช าระภาษียังไม่ครบถ้วน ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
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4.กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินกิจกรรม พบความเสี่ยงเนื่องจาก 



ข้อมูลยังไม่ครบด้วยชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ระวางโฉนดที่ดิน บางระวางยังไม่ครบ 
เจ้าของทรัพย์สินไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่แท้จริง ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 

3. กองช่าง  ดังนี้ 
    กองช่าง ได้จัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ 

กองช่างเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว พบความเสี่ยงในกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง  คือ 
     พบความเสี่ยง 
     1.งานธุรการ กิจกรรมงานสารบรรณ พบความเสี่ยงบ่อยครั้งมีการน าเอกสารมาประกอบ
เรื่องและไม่เก็บเข้าที่เดิมหาคนรับผิดชอบไม่ได้ เอกสารหาย ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
     2.งานวิศวกรรม กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง พบความเสี่ยงโครงการแล้วเสร็จไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากบุคลากรไม่มีความรู้ด้านวิศวกรโดยตรง ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
     -กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง พบความเสี่ยง มีปัญหาเรื่องแนวเขตหรือเรื่องโครงสร้าง
อาคารก็ท าให้แก้ไขยาก ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
      3. งานสาธารณูปโภค กิจกรรมการก่อสร้างรางระบายน้ า พบความเสี่ยง ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง รางระบายน้ าเดิมไม่ได้มีการวางแผนให้รองรับรางระบายน้ าตามซอยต่างๆ ท า
ให้ระบายน้ าไม่ทันท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 

 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พบความเสี่ยงดังนี้  
      จากการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ผลการประเมิน พบว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น    5 
งาน ได้แก่ งานธุรการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมและป้องกันโรค 
และงานสัตว์แพทย์ พบความเสี่ยงในกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง     
     พบความเสี่ยง  

1.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร พบความเสี่ยง 
ประชาชนและผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ท าให้อาจเกิดการเจ็บป่วย
จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรืออาจเกิดจากข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการของ
ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือแผงลอย ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 

2.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม พบความเสี่ยง 
ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลเข้าไปในบ่อ
ก าจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาล เป็นสาเหตุท าให้ไฟไหม้บ่อขยะ ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 

 3.งานควบคุมและป้องกันโรค กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพบความเสี่ยง 
มีผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ ประชาชนยังขาดความตระหนักความรู้ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพการป้องกันโรคติดต่อด้วยตนเอง มีการตรวจพบลูกน้ ายุงลายในชุมชน ยังมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
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 4.งานสัตวแพทย์ กิจกรรม การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พบความเสี่ยง 
บุคลากรไม่เพียงพอท าให้ประสิทธิภาพการท างานด้านการบริการลดลง ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
  5. กองวิชาการและแผนงาน 
  กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินระบบควบคุม
ภายใน พบความเสี่ยงในงานที่เป็นความเสี่ยง คือ 
  พบความเสี่ยง 
  - กิจกรรม งานนิติการ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ท าให้การปฏิบัติงานด้านการ
ด าเนินงานตามข้อร้องเรียน ของประชาชนเกิดความล้าช้ากว่าก าหนด ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
  - กิจกรรมงานแผนและงบประมาณ เนื่องจากในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีการออก
ระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ ท าให้แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลไม่ชัดเจนเสี่ยงต่อความผิดพลาดซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการด าเนินงานของแต่ละกอง ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 

          6. กองการศึกษา พบความเสี่ยง ดังนี้ 
             ผลจากการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ กองการศึกษา เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามยังคง
มีความเสียงที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 
  พบความเสี่ยง 
  1.มีความเสี่ยงด้านบุคลากร ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ที่อยู่ตามาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2528 ก าหนดอัตราส่วนนักเรียนต่อครู 10:1 ปัจจุบันมี
นักเรียน 250 คน มีครู 6 คน ผู้ดูแลเด็ก 6 คน รวม 12 คน ท าให้ขาดบุคลากร ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก ต้อง
วางแผนการควบคุมต่อไป 
  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ บริเวณบริเวณทางข้ึน –ลง เป็นลาดชัน เด็กเกิดอุบัติเหตุลื่น
เป็นประจ า ท าให้ไม่ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
            

                                               

                       

                                                                              ( นางจิราภรณ์  แปงการิยา ) 
                                                              ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
                                                                  วันที่   29   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
 

 

 


