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ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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เทศบาลต าบลเมืองงาย 
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

ค ำน ำ 
 

  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๓ (๓) ก ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ คือ  การติดตามประเมินผล  การจัดวางระบบควบคุม
ภายในตามที่ได้ประเมินรายงานการประเมินผลตามแบบ ปย.1, ปย.2, และแบบ ปอ. ต่าง ๆ (รายงานทุกปีหลัง
สิ้นปีงบประมาณ  ภายใน ๙๐ วัน) โดยก าหนดให้หน่วยรับตรวจ  จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งเป็นรายงานที่
แสดงถึงวิธีการประเมินความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน “การเฝ้าระวัง” และ “การบริหารความ
เสี่ยง” ก่อนเกิดเหตุ  วิธีการติดตามประเมินและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการบริหารจัดการที่ดี  มี “ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน” ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานดังกล่าว  เป็นกระบวนการและ
ยุทธวิธีที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการ “สร้างมาตรฐานการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความ
โปร่งใส” ซึ่งตอบสนองต่อนโยบาย  และวาระแห่งชาติ “ด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  และการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ”   

  เพ่ือให้การด าเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  ของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
จึงได้ด าเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 (ส าหรับงวด
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕ 8 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕ 9)  เพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และช่วยในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลเมืองงาย  จึงได้จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ (ข้อ ๖) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕ 9 ขึ้น เพ่ือใช้ใน             
การตรวจสอบและควบคุมภายในหน่วยงานต่อไป 
         
 
 
 
 
 

                    เทศบาลต าบลเมืองงาย  
        วันที่  28  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕9 



แบบ ปอ.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /  
         ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / นายอ าเภอเชียงดาว 

  เทศบาลต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ประเมินผลการควบคุม
ภายในส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่ ๓๐ เดือน  กันยายน  พ .ศ. ๒๕๕9  ด้วยวิธีการ  ที่ เทศบาลต าบลเมืองงาย      
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การ
ด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่าย
บริหาร 

จากผลการประเมินดังกล่าว  เห็นว่าการควบคุมภายในของ  เทศบาลต าบลเมืองงาย  อ าเภอ   
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่ ๓๐ เดือน  กันยายน  พ .ศ. ๒๕๕9   เป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายใน ที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวใน  วรรคแรก 
  อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 

1. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   การควบคุมที่มีอยู่ สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีจุดอ่อน  เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารภัยยังมีไม่เพียงพอ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องท าการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2560 
ต่อไป 

2. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมท่ีมีอยู่สามารถ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน ในเขตชุมชนยังคงปรากฏปัญหายาเสพติดอยู่ 
จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องท าการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 

3. กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป ยังพบจุดอ่อนในเรื่อง การขาดบุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง
มาปฏิบัติงานในกองการศึกษา เช่น หัวหน้าฝ่ายฯ  นักวิชาการศึกษา เป็นต้น 

4. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่
ส าหรับจัดเตรียมและปรุงอาหาร ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดชั้นหรือตู้เก็บภาชนะ  อุปกรณ์
เครื่องครัว ฯลฯ ที่ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ได้ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง  การควบคุม ที่มีอยู่ สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีจุดอ่อน จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องท าการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2560 
ต่อไป 

6. กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย ยังคงมีจุดอ่อน เกิดการหมักหมมของขยะและส่งกลิ่นเหม็น
จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องท าการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 

7. กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ยังคงมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และจะต้องท าการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 

 
 

ลายมือชื่อ........................................................ 
          (นายยงยุทธ  สุวภาพ) 

ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
วันที่...28..เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ...๒๕๕9.... 

 



แบบ ปอ 2 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    (1.1) กิจกรรมงานสารบรรณ 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าหรือส าหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ,หนังสือ
ราชการ ยังมีไม่เพียงพอกับจ านวนบุคลากรและปริมาณงานที่
รับผิดชอบอยู่ 
     (1.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงมา
จากความเชื่อและอิทธิพลของสื่อสารมวลชนบางกลุ่มที่
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความแตกแยก 
     (1.3) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
สมาชิกสภาเทศบาล บางคนไม่เข้าใจ ขั้นตอนของ การประชุม
สภา ท าให้การประชุมสภาไม่เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนดไว้ 
     (1.4) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ 
     (1) ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ที่มี
ความสามารถเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
     (๒) ขาดแคลนอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์
เช่น รถส าหรับประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมด้วยเครื่องเสียง   
     (1.5) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
       (๑) พนักงานเทศบาลและลูกจ้างบางส่วนยังไมเ่ข้าใจใน
ระเบียบเกี่ยวกับการลา 
       (๒) พนักงานเทศบาลและลูกจ้างบางคนยังขาดจิตส านึก 
และไม่มีความรับผิดชอบ ลาโดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ล่วงหน้าเมื่อไม่มาปฏิบัติหน้าที่ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศเก่ียวกับการลา 

ผลการประเมิน 
     ส านักปลัด  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 11 งาน  คือ 

1. งานธุรการ 
2. งานบริหารงานทั่วไป 
3. งานประชาสัมพันธ์ 
4. งานการเจ้าหน้าที่ 
5. งานทะเบียนราษฎร 
6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
9. งานงบประมาณ 
10.  งานนิติการ 
11.  งานสวัสดิการสังคม 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ 

ของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความ
เสี่ยงในภารกิจ 2 งาน  คือ 
     1. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
     2.  งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
(กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 
     



แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

       (๓) ผู้อ านวยการกองและหัวหน้ากองไม่ตรวจสอบการ
มาปฏิบัติงานของพนักงานลูกจ้างภายในกอง และไม่ค านึงถึง
ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวกับการลา ท าให้มีพนักงานและ
ลูกจ้างบางคนขาดงานโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
     (1.6) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าส านักทะเบียนเทศบาลเพียงหนึ่ง
คน หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ส่งผลให้งาน
ทะเบียนของส านักทะเบียนเทศบาลต าบลเมืองงาย  
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
    (1.7) กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ  
ประชาชนจ านวนมากยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการ 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
น าเสนอปัญหาและความต้องการของตนหรือของชุมชนผ่าน
การประชุมประชาคม ท าให้ผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม
ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
     (1.8) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (1) ภัยธรรมชาต ิในช่วงฤดูฝนจะมีพายุพัดผ่านท าให้เกิด
ลม และเกิดฝนตกหนักท าให้มีน้ าไหลหลากเข้ามาสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร บ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความ
เสียหาย ในช่วงฤดูหนาว ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประสบภัย
หนาวและบางครอบครัวขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม และในช่วง
ฤดูแล้ง ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค และขาดน้ าเพื่อการเกษตร บางครั้ง
ประสบกับเหตุจากอัคคีภัย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่
ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัย 
     (2) การด าเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดภัยเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนล่าช้า เนื่องจากข้ันตอนการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง    
 

     จากการติดตามและประเมินผลตามแบบรายงาน
การปฏิบัติงาน  พบว่า 
     1. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
      มีการควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีจุดอ่อน โดย
เทศบาลต าบล เมืองงายได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
     (2.1) ปรับปรุงแผนปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ให้มีความชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติ ให้มี
ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งแผนก่อนเกิดภัย
แผนขณะเกิดภัย แผนฟื้นฟู มีการประสานแผนการใช้
จ่ายเงินให้มีความคล่องตัว ทันเหตุการณ์ในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
      (2.2) ประสานงานกับหน่วยปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัยอ าเภอ จังหวัด และหน่วยปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย อปท. ใกล้เคียง รวมทั้งประสานก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือการแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีเมื่อมี
สาธารณภัยเกิดข้ึนทางหอกระจายข่าวได้อย่างทันที
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 
      (2.3) ด าเนินการตามมาตรการนโยบายและ 
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไว้แล้ว 
ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังการ
เกิดภัยอย่างเคร่งครัด 
      (2.4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย   
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (1.9) กิจกรรมการอยู่ปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่
ราชการ 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ผู้ที่
ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการในเวลา
กลางคืนและในวันหยุดราชการ บางคนไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ตามค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง  
     (1.10) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      (1) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด ไม่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
      (2) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
คือ มียาเสพติดระบาดอยู่ทั่วไปในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เนื่องจากอ าเภอเชียงดาวเป็นทางผ่านของการลักลอบขนยา
เสพติด ท าให้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท าได้ยาก 
     (1.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ไม่ศึกษาระเบียบ และไมเ่ป็น
ตามขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามที่ระเบียบ กฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องก าหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่
ถูกต้อง 
     (1.12) กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(เบี้ยยังชีพคนชรา) 
     (1) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิต
ของผู้มีสิทธิ์รับเงิน หรือได้รับภายหลังจากท่ีได้โอนเงินเข้าบัญชี
ของผู้รับไปแล้ว       
     (2) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
กฎมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ตลอดจน
การติดตามข้อมูลผู้สูงอายุก่อนด าเนินการขอเบิกเงิน 
เจ้าหน้าที่ต้องหมั่นศึกษาท าความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 
 
 

     2.  งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
          การควบคุมทีมี่อยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน โดย
เทศบาลต าบลเมืองงายได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
     (1) แต่งตั้งคณะท างานปูองกันและจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยด าเนินการตามมาตรการสังคมปูองปราม 
และมาตรการทางกฎหมาย   
     (2) จัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ดังนี้ 
     2.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่าน
เสียงตามสาย ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
www.muangngai.go.th  
      2.2 โครงการเดินรณรงค์เพ่ือต่อต้านยาเสพติด     
      2.3 โครงการ To be number one  
      2.4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน
สัมพันธ์ 
      2.5 โครงการมัคคุเทศก์น้อย 
      2.6 โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
      2.7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
      2.8 โครงการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
    (3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้น าต่างๆ
ในชุมชน  

 

http://www.muangngai.go.th/
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     (2.1) กิจกรรมงานสารบรรณ 
     ความเสี่ยง 
      - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ ท าให้งานเกิดความล่าช้าและเสร็จไม่ทันภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ 
     (2.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดอง 
     ความเสี่ยง 
     - ประชาชนบางส่วนยังมีความคิดเก่ียวกับการแบ่งฝุาย
ทางการเมือง ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม และขาดความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
     (2.3) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล 
     ความเสี่ยง 
     - การประชุมสภา สมาชิกสภาเทศบาลบางคนปฏิบัติผิด
ขั้นตอนและระเบียบในการประชุมสภา 
     (2.4) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 
     ความเสี่ยง 
     - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าที่
ประชาสัมพันธ์โดยตรง ท าให้งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
เกิดความล่าช้า 
     (2.5) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและ
พนักงานจ้าง 
     ความเสี่ยง 
     - พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางคนไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งเป็นการกระท าที่
ผิดระเบียบและเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 
     (2.6) กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร 
     ความเสี่ยง 
     - ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจ้างลูกจ้าง เพ่ือมา
ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (2.7) กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
     ความเสี่ยง 
     - ประชาชนจ านวนมากยังไม่มีความเข้าใจและ 
ไม่ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการผ่านการ
จัดท าเวทีประชาคม ท าให้กลุ่มที่เข้าร่วมการประชุม
ประชาคมส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน
ค่อนข้างน้อย 
     (2.8) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ความเสี่ยง 
     - เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง ท าให้ประชาชนทีป่ระสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
ล่าช้า     
     (2.9) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ 
     ความเสี่ยง 
     - การละท้ิงการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาสถานที่ราชการ
ไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ล่วงหน้า 
     (2.10) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     ความเสี่ยง 
     - ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน  
เนื่องจากยังคงมีเยาวชนและบุคคลทั่วไปถูกจับกุมเนื่องจาก
เสพและค้ายาเสพติด 
     (2.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
     ความเสี่ยง 
     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
และกฎหมาย แต่ยังขาดความละเอียดรอบคอบในขั้นตอน
และการบังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย   
 

 

 
 



แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (2.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(เบี้ยยังชีพคนชรา) 
     ความเสี่ยง 
     - ไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิตของผู้มีสิทธิ์รับเงิน หรือ
ได้รับภายหลังจากท่ีได้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับไปแล้ว 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     (3.1) กิจกรรมงานสารบรรณ 
     ก าหนดกิจกรรมการควบคุม  ดังนี้ 
     - ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน  
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     (3.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
     ก าหนดกิจกรรมการควบคุม  ดังนี้ 
     - จัดกิจกรรที่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เช่น การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ โดยให้
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดทูนและเป็น
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ 
เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์อย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรู้รักและสามัคคี 
     (3.3) กิจกรรมการประชุมสภา 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

(1) จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
และสมาชิกสภาเทศบาลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ
การประชุมสภา   
     (2) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสภาศึกษา
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประชุมสภาให้เข้าใจ 
     (3) ก าชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมสภา
ตรวจสอบให้การประชุมสภาเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ที่ก าหนดไว้ 
 

 

 



แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (3.4) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     - มอบหมายให้พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที/่พนักงานจ้าง 
ท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตาม
สายของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
    - จัดหางบประมาณในการปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสายของเทศบาลฯ และ  
รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

(3.5) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและ 
พนักงานจ้าง 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     (1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องระเบียบเกี่ยวกับการลา
ของพนักงานและลูกจ้างให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  
ได้ทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
     (2) ให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการลาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างว่า
เป็นไปตามระเบียบและข้ันตอนของการลาหรือไม่ 
     (3.6) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     - มอบหมายให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างไป
ปฏิบัติงานทะเบียนที่ส านักทะเบียนเทศบาลต าบลเมืองงาย 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรไม่สามารถมา
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

    (3.7) กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
    ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

(1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอ 
ปัญหาและความต้องการผ่านเวทีประชาคม เพื่อร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นของตนและสร้างชุมชนของตนให้เป็นเมืองน่า
อยู่ 
    (2) ประสานความร่วมมือกับก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประธานชุมชน ในการประชาสัมพันธ์และจัดการประชุม
ประชาคมในระดับหมู่บ้านและชุมชน 
    (3) ด าเนินการประชุมชี้แจงการจัดท าแผนชุมชนให้กับ
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้น าชุมชน, พนักงาน
เทศบาล ในการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ให้มากที่สุด 
     (3.8) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     (1) น าเข้าที่ประชุมสภา ก าหนดแผนงานโครงการอบรม
ทบทวน อปพร./เจ้าหน้าที่งานปูองกันฯ เพื่ออนุมัติ
งบประมาณในการเตรียมความพร้อม และเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที เป็นระบบและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด      
     (2) จัดอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และ
เจ้าหน้าที่งานปูองกันฯ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มีความพร้อม
ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ขึ้น 
     (3) จัดส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้ารับการ
อบรมในด้านการปูองกันและช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย
ตามหลักสูตรต่าง ๆ จากหน่วยงานของทางราชการ 
     (4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

 



แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (3.9) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ 
     ก าหนดกิจกรรมเข้ามาควบคุมดังนี้ 
     (1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ
ส านักงานและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ า
ทุกเดือน 

(2) มีบทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษา
สถานที่ราชการส านักงาน และละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร 
     (๓.๑๐) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
     (1) แต่งตั้งคณะท างานปูองกันและจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ด าเนินการตามมาตรการสังคมปูองปราม และมาตรการทาง
กฎหมาย   
    (2) จัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น
โครงการเดินรณรงค์เพ่ือต่อต้านยาเสพติด, โครงการ To be 
number one  
     (3.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

(1) จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ   
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
     (2) ให้ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
     (3.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(เบี้ยยังชีพคนชรา) 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

(1) ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 
     (2) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและ
บัตร เพ่ือตรวจสอบรายชื่อและจ านวนผู้สูงอายุที่เสียชีวิตก่อน
ด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นประจ าทุกเดือน 
 

 

 



แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (4.1) กิจกรรมงานสารบรรณ 
     (1) ตรวจสอบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการส าหรับรายงานข้อมูล
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและทันท่วงที  

(๒) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนส ารวจข้อมูล
เพ่ิมเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

(3) มีการปรับแผนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส านักงานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ 

(๔.๒) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดอง 

(1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปกปูองเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผ่านทาง
เว็บไซต์และเสียงตามสายของเทศบาล 

(2) จัดปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมปกปูองเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์และสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วม
กิจกรรม 

(๔.๓) กิจกรรมการประชุมสภา 
(1) น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานได้ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานกิจการสภาให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไปผ่านทางเสียงตามสาย เอกสาร  
แผ่นพับ และทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

 
 
 
 

 

 



 
แบบ ปอ 2 (ต่อ) 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

(๔.๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

(1) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน 
(2) จัดหางบประมาณในการปรับปรุงระบบการกระจาย

เสียงของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 
    (3) ด าเนินการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลให้
มีความทันสมัย และมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
เทศบาลเป็นไปอย่างเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

(4.๕) กิจกรรมการตรวจสอบการลาของพนักงานและ
พนักงานจ้าง 

(1) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบเกี่ยวกับ 
การลาพร้อมแจ้งให้ทุกส่วนทราบ 

(2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการลา 
ทางเว๊บไซต์ของเทศบาล 

(4.๖) กิจกรรมงานเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
(1) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนโดยมอบหมาย

ให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างของเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่แทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(4.๗) กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
    (1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชาคม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสายของเทศบาล หรือหอ
กระจายข่าวของแต่ละชุมชน และจัดท าโครงการฝึกอบรม
เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน 
 
 
 
 

 



แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (4.๘) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (1) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียน
เพ่ือทราบ 
     (2) น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดสาธารณภัยและ
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการ
ช่วยเหลือสาธารณภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันกับ
สถานการณ์เม่ือเกิดสาธารณภัย 

(4.๙) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ   
     (1) จัดท าค าสั่งปฏิบัติมอบหมายหน้าที่ในรักษาสถานที่
ราชการส านักงานเป็นประจ าทุกเดือน 
     (2) จัดท าค าสั่งมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่การรักษาสถานที่ราชการ  
     (๔.๑๐) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     (1) ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงานติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที 
     (2) ประสานงานกับทุกส่วนในเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เช่น ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอ าเภอและประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด 
     (3) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
     (4.11) กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
     (1) ผู้บังคับบัญชาก าชับให้พนักงานและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย และใช้ความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และผู้อ านวยการกอง ,
หัวหน้ากองทุกกอง ต้องก ากับดูแลตรวจสอบความถูกต้อง 
ในการปฏิบัติงานเสมอ 
 
 
 
  

 

 



แบบ ปอ 2 (ต่อ) 
ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลเมืองงาย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/สรุป 
(๒) 

     (4.12) กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(เบี้ยยังชีพคนชรา) 
     (๑) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบ
ข้อมูลงานทะเบียนราษฎรหรือประสานงานกับก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชน เพ่ือแจ้งข้อมูลคนชราที่
เสียชีวิตให้ทราบก่อนการด าเนินการเบิกจ่ายเงินฯ 
 

5. การติดตามและประเมินผล 
     ใช้แบรายงานการประชุมและใช้แบบสอบทานเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน, หัวหน้าส านักปลัดและ
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย  ผลการประเมินพบว่า 
      (5.1) กิจรรมงานสารบรรณ 
     - มีการควบคุมทีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม  
     (5.2) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
     - มีการควบคุมทีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(๕.๓) กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาล 
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(๕.๔) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาล 
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(๕.๕) การตรวจสอบการลาของพนักงานและพนักงาน

จ้าง 
- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ 
(๕.๖) กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
- มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
 

 

 


