
 

 

 
 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 

ประจำปงบประมาณ 2563 

  

 

 
เทศบาลตำบลกานเหลือง 

อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 



 

 



แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

สำนักปลัด 
๑.  งานบริหารงานทั่วไป 
กิจกรรมดานงานสารบรรณ 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
   2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและ
ขอบังคับอยางเครงครดั 
 

การประเมินความเสี่ยง 
           เปนความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในคือการ 
ลงเลข  หนังสือสง  คำสั่งและประกาศบางเรื่องเจาของเรื่อง  
มาลงเลขจองหนังสือที่งานสารบรรณกลางโดยไมไดระบุชื่อ
เรื่องและไมนำสำเนาคูฉบับใหไวกับธุรการกลางทำใหไมทราบ
วาเปนเรื่องเก่ียวกับเรื่องอะไรซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการ
จัดเก็บและยากตอการสืบคนเอกสาร 
 

กิจกรรมควบคุม 
 1.  มีการนำปญหาเขาที่ประชุมเทศบาลเพ่ือกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน 
 2.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานธุรการติดตามและนำหนังสือ
จากผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ มาเก็บไวที่สวนกลางและสำเนาให
แตละสวนเก็บไว 
 
 
 
 

 
          สำนักปลัดเทศบาลตำบลกานเหลือง  ได
วิเคราะหประเมินจากองคประกอบการควบคุมภายใน  
พบความเสี่ยง /จุดออน  ไดแก 
          1.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม
ดานงานสารบรรณ 
          2.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม
การจัดทำทะเบียนวันลาพนักงานเทศบาล 
          3.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม
การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
          4.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม
การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ 
          5.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

          ขอสรุปความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดขึ้นดังกลาว
ขางตนสำนักปลัดเทศบาลรายงานผลการวิเคราะห
ความเสี่ยง/จุดออน  ตอคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
เทศบาลตำบลกานเหลืองเพ่ือดำเนินการตอไป 
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แบบ ปค.๔ 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.  นำระบบอินเตอรเน็ต  เขามาใชในการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน  สำนักปลัดมีการติดตามขอมูลขาวสาร  หนังสือ 
สั่งการ  ระเบียบ  ขอบังคับ  จากหนวยงานที่เกี่ยวของให
สามารถปฏิบัติหรือดำเนินการไดทันตอสถานการณและเวลาที่
กำหนดมากขึ้น  อีกทั้งยังประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารและใหความรวมมือในการดำเนินกิจกรรมของ
เทศบาลเปนอยางดี 
  2.  การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด  เชน 
       2.1  การติดตอประสานงานภายในสำนักปลัดแจกจาย
ใหสำนัก/ฝาย  ที่รับผิดชอบในทันทีที่ไดรับหนังสือ  ภายในไม
เกิน  1  วัน 
       2.2  การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก  
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
ของทองถิ่น  ใหตรงกับความตองการของประชาชนในพ้ืนที่
อยางแทจริงโดยทางโทรศัพท, โทรสาร, หอกระจายขาว, LINE 
 https://www.facebook.com/tessaban.kanluang   , 
 https://www.tessabankanluang.go.th/   , 
   3.  นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บขอมูลสำคัญ
ปองกันการสูญหายของขอมูลสะดวกในการจัดเก็บและสืบคน
ขอมูลที่สะดวกรวดเร็วทันตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   4.  มีการติดตอประสานงานภายในระหวางหัวหนางานกับ
ผูใตบังคบับัญชาผานระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวก
รวดเร็ว  ผานระบบเครือขาย Interner เชน  ชองทางสื่อสาร 
Facebook  Lite, Massenger ,Line   เปนตน 

การติดตามประเมินผล 
- ประเมินจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
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แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๒.  งานการเจาหนาที่ 
กิจกรรมการจัดทำทะเบียนวันลาพนักงานเทศบาล 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
   2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและ
ขอบังคับอยางเครงครดั 
 

การประเมินความเสี่ยง 
          เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร  
คือ  การย่ืนเสนอใบลากิจสวนตัว  ลาปวย  ลาพักผอน  
บางครั้งพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  ไมไดดำเนินการเสนอ
ใบลาและจัดสงใบลาใหเจาหนาที่ตามที่ระเบียบกำหนดไวทำให
ยากแกการจัดทำทะเบียนคุมวันลา  และการอนุญาตของผูมี
อำนาจ 
 

กิจกรรมควบคุม 
  1.  มีการนำปญหาเขาที่ประชุมพนักงานเพื่อกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน 
  2.  เจาหนาที่รับผิดชอบติดตามแจงผลการอนุญาตและแจง
สิทธิ์ในการลาแตละประเภท 
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แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๓.  งานแผนและงบประมาณ  
กิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
  1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
  2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและ
ขอบังคับอยางเครงครดั 
 

การประเมินความเสี่ยง 
          เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ   
มีการโอนงบประมาณรายจายบอยครั้ง  เนื่องจากตั้งไวไม
เพียงพอ 
 

กิจกรรมควบคุม 
   1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
   2.  กำชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทำแผนใหรัดกุม 
   3.  มีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับทราบปญหา 
   4.  มีการนำขอมูลการโอนงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณลวงมา  เปรียบเทียบประกอบการพิจารณาจัดทำ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปเพ่ือการตั้ง
งบประมาณใหเพียงพอและเพ่ือมิใหมีการโอนงบประมาณ
บอยครั้ง 
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แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๔.  งานพัฒนาชุมชน 
กิจกรรมการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
   2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและ
ขอบังคับอยางเครงครดั 
 

การประเมินความเสี่ยง 
        เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ   
   1.  มีการเปลี่ยนแปลงที่อยูของผูพิการและผูสูงอายุได
ตลอดเวลา 
   2.  ขาดการติดตอประสานงานหรือขอความรวมมอืระหวาง
หนวยงานรับผิดชอบและหนวยงานภายนอก 
 

กิจกรรมควบคุม 
   1.  เจาหนาที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและ
ขอบังคับเก่ียวกับงานในหนาที่อยางเครงครัด 
   2.  มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติอยางชัดเจน 
   3.  ใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดำเนินการประสานงาน
ฝายทะเบียนและบัตรตรวจสอบการยายที่อยูผูพิการและ
ผูสูงอายุกอนจายเบี้ยทุกเดือน 
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แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๕. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
   2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและ
ขอบังคับอยางเครงครดั 
   3.  มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 

การประเมินความเสี่ยง 
          เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 
มีการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน  และประชาชน
ไมใหความรวมมือในการแจงเบาะแสผูคา  ผูเสพ  ทำใหยากตอ
การควบคุมปองกัน 
 

กิจกรรมควบคุม 
   1. ประชุมขอความรวมมือผูนำชุมชนหรือตัวแทนตอตาน 
ยาเสพติดประจำหมูบานในการเปนหูเปนตาแจงเบาะแสยา 
เสพติดผูคา  ผูเสพ  ในชุมชนตนเองโดยวิธีการลับ 
   2. ประชุมทำความเขาใจตัวแทนตอตานยาเสพติดประจำ
หมูบานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของผูแจง
เบาะแสยาเสพติดในชุมชน 
   3.  มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการปองกันเครือขาย
ยาเสพติดในชุมชนและมีการประสานงานหนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของเพ่ือรวมปองกันแกไขปญหายาเสพติด เชน  สวนงาน
ปกครองอำเภอ ,ตำรวจ,ทหาร  เปนตน 
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แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 กองคลัง 
๑.  งานการเงินและบัญชี 
กิจกรรมการบันทึกบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ( e- LAAS) 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
   2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและ
ขอบังคับอยางเครงครดั 

การประเมินความเสี่ยง 
       เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ  
สัญญาณ Internet  ของหนวยงานมีจำกัด  รวมถึงความเร็ว
ของคอมพิวเตอรที่ใชในการปฏิบัติงานในกรณีที่มกีารเปดใช 
Internet พรอมกันจำนวนหลายเครื่องหรือในกรณวีันปดบัญชี
สิ้นปงบประมาณซึ่งมีการใชระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร  
(e-LAAS)  พรอมกันทั่วประเทศจึงทำใหการทำงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นชาลงสงผล
กระทบตอการบันทึกบัญชีทำใหการบันทึกบัญชีผิดพลาด
กอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการได 
กิจกรรมควบคุม 
   1. ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติศึกษาขอมูลในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร  (e – LAAS) ใหเขาใจและปฏิบัติใหเปนไปตาม
หนังสือสั่งการอยางเครงครัดกอนจัดทำหนาฎีกาในระบบบัญชี 
(e-LAAS)  เพ่ือขอเบิกเงนิ 
   2. ตรวจสอบระบบ Internet  ในหนวยงานใหพรอมใชงาน
และใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  
   3.  ติดตามการพัฒนาระบบการบันทึกบัญชีโดยโปรแกรม 
(e-LAAS)  

 
 

          กองคลังเทศบาลตำบลกานเหลือง  ได
วิเคราะหประเมินจากองคประกอบการควบคุมภายใน  
พบความเสี่ยง/จุดออน  ไดแก 
          1.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม
การบันทึกบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 
          2.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม
เก่ียวกับพัสดุ  ครุภัณฑของสำนักงาน 
          3.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม
การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
 

          ขอสรุปความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดขึ้นดังกลาว
ขางตน  กองคลังรายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง/
จุดออน  ตอคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐเทศบาลตำบล
กานเหลืองเพ่ือดำเนินการตอไป 
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แบบ ปค.๔ 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

  
สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1.  นำระบบอินเตอรเน็ตเขามาใชในการบริหาร  และการ
ปฏิบัติงานในกองคลังในการติดตามขอมูลขาวสาร  หนังสือสั่ง
การ  ระเบียบ  ขอบังคบัตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันหวงเวลาที่กำหนด  รวมถึงการนำระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานงาน  การประชาสัมพันธตาง ๆ ของหนวยงาน
เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่จำเปน 
   2.  นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บขอมูลสำคัญ
ปองกันการสูญหายของขอมูลสะดวกในการจัดเก็บและสืบคน
ขอมูลที่สะดวกรวดเร็วทันตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   3.  มีการติดตอประสานงานภายในระหวางหัวหนางานกับ
ผูใตบังคบับัญชาผานระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวก
รวดเร็ว  ผานระบบเครือขาย Interner เชน  ชองทางสื่อสาร 
Facebook  Lite, Massenger ,Line   เปนตน 

 

การติดตามประเมินผล 
     งานการเงนิและบัญชี  มีการติดตามผลและประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยหัวหนาหนวยงานผูปฏิบัติอยางตอเนื่องและ
สม่ำเสมอ  มีการประชุมของหนวยงานภายในเทศบาลเพ่ือหา
แนวทางและวิธีการแกไขปญหาเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานเบื้องตนกอน  กรณีพบจุดออนหรือขอบกพรองมี
การกำหนดวิธีการปฏิบัติงานจากผูบังคบับัญชาใหตรวจสอบ  
สอบทาน  และพิจารณาวินิจฉัยสั่งการใหดำเนินการตาม
ขอบกพรองทันทีพรอมยังมีหนวยงานในองคกรท่ีสอบทานการ
ปฏิบัติงานซึ่งกันและกันและหนวยงานภายนอกเขาตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบัติงานดานการเงนิและบัญชีอยางตอเนื่อง   
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แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๒. งานพัสดุและทรัพยสิน 
กิจกรรมเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑของสำนักงาน 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
     1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
     2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและ
ขอบังคับอยางเครงครดั 
 

การประเมินความเสี่ยง 
      เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในเนื่องจาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบำรุงรักษาและซอมแซมพัสดุ  
ครุภัณฑ  เพ่ือใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน  ขาดการ
ตรวจสอบประเมินสภาพของพัสดุ  ครุภัณฑ  ทำใหมี
ผลกระทบตอการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษา
และซอมแซมพัสดุ  ครุภัณฑ  และมีการดำเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารการแจงซอมแซมลาชาทำใหมีผลกระทบตอการใช
ครุภัณฑสำนักงานอาจกอใหเกิดความเสียหายตอราชการได 
 

กิจกรรมควบคุม 
   1.  หัวหนางานที่เก่ียวของ  กำหนดวิธีการติดตามหรือ
สอบถามการปฏิบัติงานของผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงอยาง
ตอเนื่องเพ่ือกระตุนการทำงานของผูไดรับมอบหมายใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ลดความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับราชการตอไป 
   2.  กำหนดใหเจาหนาที่จัดทำสถิติการซอมแซมครุภัณฑ 
แตละประเภท/รายการ  ประจำเดือนเพื่อสะดวกตอการ
ประเมินคุณภาพของครุภัณฑตอไป 
   3.  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแตละเดือน  เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
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แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

3.  งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
กิจกรรมการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
   2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและ
ขอบังคับอยางเครงครดั 
 

การประเมินความเสี่ยง 
     เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบโดยวิเคราะหจากภารกิจงานประจำที่ปฏิบัติ  และ
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ 
     สภาพแวดลอมภายใน 

1. การจัดทำทะเบียนคุมฯไมเปนปจจุบันเนื่องจาก 
ไมมีแผนในการออกสำรวจขอมลูทำใหขอมูลผูใชบริการ
คลาดเคลื่อนสงผลใหประสิทธิภาพในการเก็บคาธรรมเนียมคา
ขยะมูลฝอยลดลง 
        2.  เจาหนาที่ในการเก็บคาธรรมเนียมและเก็บขนขยะ
ไมเพียงพอทำใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาขยะมูลฝอย
ไมท่ัวถึงและไมเปนปจจุบัน 
        4.  เจาหนาที่ขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
     สภาพแวดลอมภายนอก 
        1.  การจัดสรรถังขยะยังไมครอบคลุม  เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นไดตลอดเวลา  ทำใหยาก
ตอการสำรวจ  จัดสรร  และจัดเก็บคาธรรมเนียม 
 
 

 
 

  

 
 



 

 
 

-18- 

แบบ ปค. ๔ 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 

        2.  การจัดเก็บคาธรรมเนียมฯยังไมครอบคลุมครบถวน  
ตามทะเบียนคุมคาขยะมูลฝอย  เนื่องจากเจาหนาที่ในการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมไมเพียงพอ  กรอบกับปญหาเกี่ยวกับ
ชวงเวลาในการปฏิบัติหนาที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
เชน  เจาของบานออกไปทำงานในเวลาราชการที่พนักงานออก
จัดเก็บคาธรรมเนียมทำใหไมสามารถเก็บคาธรรมเนียมไดเกิด
ปญหาลูกหนี้คางเปนจำนวนมาก 
        3.  ผูชำระคาธรรมเนียมไมใหความสำคัญและขาด
แรงจูงใจในการชำระภาษีและคาธรรมเนียม 
         
กิจกรรมควบคุม 
       1.  กำชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามคำสั่งแบงงานให
จัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหเปน
ปจจุบัน 
       2.  เสนอสรรหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมใหเพียงพอ 
       3.  มีการจัดทำหนังสือแจงเตือน เรงรัดสำหรับลูกหนี้ที่
คางชำระคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
       4.  มีการประชุมภายในฝายเพ่ือกระตุนการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่พรอมรับฟงปญหาและหาแนวทางแกไขเสนอตอ
ผูบังคบับัญชาตอไป 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 



 



 

-20- 

แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

กองชาง 
กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
    1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
   2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและ
ขอบังคับอยางเครงครดั 
 

การประเมินความเสี่ยง 
     เปนความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ  
   1.  อุปกรณที่ใชในการซอมแซมไฟฟาสองสวางไมครบ
สมบูรณเนื่องจากไมสามารถจัดซื้อมาสตอกไวไดทำใหการ
ซอมแซมไฟฟาสองสวางเปนไปดวยความยากลำบากและลาชา 
   2.  ขาดบุคลากรในการดำเนินการออกซอมแซมไฟฟา 
สองสวาง 
   3.  เจาหนาที่ไมไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ซอมแซมไฟฟาสองสวางที่ถูกตอง  ใหปลอดภัยตามระเบียบ
และวิธีการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
กิจกรรมควบคุม 
   1.  เสนอจัดตั้งงบประมาณรายจายสำหรับการจัดซื้อ
อุปกรณที่ใชในการซอมแซมไฟฟาสองสวางใหเพียงพอตอความ
ตองการในการแกไขความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ 
   2.  เสนอคณะผูบริหารจัดหาเจาหนาที่ใหเพียงพอกับ
ปริมาณงาน 
   3.  จัดสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการซอมแซมไฟฟา 
สองสวางเขารับการอบรมความรูเก่ียวกับการซอมแซมไฟฟา
สองสวางใหปลอดภัยถูกตองตามวิธีการและมาตรฐานของการ
ไฟฟาสวนภูมภิาคอยางสม่ำเสมอทุกป 

 
 

          กองชางเทศบาลตำบลกานเหลือง  ได
วิเคราะหประเมินจากองคประกอบการควบคุมภายใน  
พบจุดออน/ความเสี่ยง  ไดแก 
          1.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม
ดานงานซอมแซมไฟฟา 
           
          ขอสรุปความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดขึ้นดังกลาว
ขางตน  กองชางเทศบาลตำบลกานเหลือง  รายงาน
ผลการวิเคราะหความเสี่ยง/จุดออนตอคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน
ของรัฐเทศบาลตำบลกานเหลืองเพ่ือดำเนินการตอไป 
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แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                             

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

กองการศึกษา 
กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
    1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
   2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและ
ขอบังคับเก่ียวกับการเบิกจายเงินอยางเครงครดั 
  

การประเมินความเสี่ยง 
     เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ  มี
โรงเรียนในเขตพื้นที่ที่สามารถรับเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
และปจจุบันมีการจำกัดการมีบุตรบางครอบครัวมีบุตรที่จำนวน
แค  1  คน  ตอจำนวนพอแม 1  คู  เทานั้น  จึงทำใหจำนวน
เด็กกอนวัยเรียนลดลงทุกป 
    

 กิจกรรมควบคุม 
   1.  มีการประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
   2.  มีการอำนวยสะดวกเรื่องรถรับสงเด็กกอนวัยเรียนและ
สรางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยในระหวางการรับ-สง 
เด็กจากบานถึงศูนยพัฒนาเด็ก 
   3.  มีการกำหนดแนวทางการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กกอนวัยเรียนอยางมคีุณภาพ 
   4.  มีการจัดสงครูผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาเขา
รับการฝกอบรมเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือการศึกษาตาง ๆ อยาง
สม่ำเสมอและตอเนื่องเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

 
 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ไดวิเคราะห
ประเมินจากองคประกอบการควบคุมภายใน  พบ
จุดออน/ความเสี่ยง  ไดแก 

1. ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม 
ดานการศึกษาปฐมวัย 

2. ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม 
จัดทำฎีกาเบิกจายและการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 
          ๓.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม
งานดานศาสนาและวัฒนธรรม 
 

          ขอสรุปความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดขึ้นดังกลาว
ขางตน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง/จุดออนตอ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหนวยงานของรัฐเทศบาลตำบลกานเหลืองเพื่อ
ดำเนินการตอไป 
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 แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 

กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจายและการดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจาง 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
    บุคลากรมีทัศนคตทิี่ดีและเอ้ือตอการควบคุมภายใน
ผูบริหารใหความสำคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณและ
ความซื่อสัตย  รูปแบบการทำงานของผูบริหารเหมาะสมตอ
การพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไวซึ่งการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผล  โครงสรางองคกรการมอบอำนาจหนาที่และ
ความรับผดิชอบใหแกบุคลากรในแตละตำแหนงอยาง
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  โดยกำหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติไว
ชัดเจนมนีโยบายและระบบการบริหารงานที่ชัดเจนมีการแบง
คำสั่งในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกองการศึกษา  สราง
จิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ใน
นโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคบัตาง ๆ 
  

การประเมินความเสี่ยง  
     เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ 
     -  เจาหนาที่ยังไมมีความชำนาญดานการเงิน  การบัญชี
และงานพัสดุอยางเพียงพอ 
     -  บุคลากรไมมีทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงาน
ดานเอกสารทำใหเกิดขอผิดพลาด  และลาชา 
     -  การดำเนินการจัดซื้อจัดจางไมสามารถจัดทำไดโดย  
ศพด. เอง  ตองอาศัย ทต.จัดหาใหทำใหไมตรงตามความ
ตองการอยางแทจริง 
กิจกรรมควบคุม 
     หนวยงานไดดำเนินการตามงบประมาณที่  ไดรับการ
จัดสรรตามแผนและเทศบัญญัติที่ตั้งไวใน  ปงบประมาณ 
๒๕๖๓ เสร็จเรียบรอยตามระยะเวลาที่กำหนด  
   

 
 

  
   



 

-25- 

แบบ ปค.๔ 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 

   -  จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมดานการเงินการบัญชีและ
ดานพัสดุ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   -  มีการทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัด
งานโครงการที่ใชจาย  งบประมาณที่ตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาอยางจิงจัง 
   -  มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางดำเนินงาน 
 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
      1.  นำระบบอินเตอรเน็ตเขามาใชในการบริหาร  และการ
ปฏิบัติงานในกองคลังในการติดตามขอมูลขาวสาร  หนังสือสั่ง
การ  ระเบียบ  ขอบังคบัตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันหวงเวลาที่กำหนด  รวมถึงการนำระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานงาน  การประชาสัมพันธตาง ๆ ของหนวยงาน
เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่จำเปน 
   2.  นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บขอมูลสำคัญ
ปองกันการสูญหายของขอมูลสะดวกในการจัดเก็บและสืบคน
ขอมูลที่สะดวกรวดเร็วทันตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   3.  มีการติดตอประสานงานภายในระหวางหัวหนางานกับ
ผูใตบังคบับัญชาผานระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวก
รวดเร็ว  ผานระบบเครือขาย Interner เชน  ชองทางสื่อสาร 
Facebook  Lite, Massenger ,Line   เปนตน 
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แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 

กิจกรรมงานดานศาสนาและวัฒนธรรม 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
    บุคลากรมีทัศนคตทิี่ดีและเอ้ือตอการควบคุมภายใน
ผูบริหารใหความสำคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณและ
ความซื่อสัตย  รูปแบบการทำงานของผูบริหารเหมาะสมตอ
การพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไวซึ่งการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผล  โครงสรางองคกรการมอบอำนาจหนาที่และ
ความรับผดิชอบใหแกบุคลากรในแตละตำแหนงอยาง
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  โดยกำหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติไว
ชัดเจนมนีโยบายและระบบการบริหารงานที่ชัดเจนมีการแบง
คำสั่งในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกองการศึกษา  สราง
จิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ใน
นโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคบัตาง ๆ 
  

การประเมินความเสี่ยง  
     เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ 
     -  บุคลากรในการปฏิบัติงานดานงานศาสนาและ
วัฒนธรรมมจีำนวนนอยทำใหไมเพียงพอ 
     -  เจาหนาที่ยังไมมีความชำนาญดานการเงิน  การบัญชี
และงานพัสดุอยางเพียงพอ 
     -  บุคลากรไมมีทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงาน
ดานเอกสารทำใหเกิดขอผิดพลาด  และลาชา 
กิจกรรมควบคุม 
     หนวยงานไดดำเนินการตามงบประมาณที่  ไดรับการ
จัดสรรตามแผนและเทศบัญญัติที่ตั้งไวใน  ปงบประมาณ 
๒๕๖๓ เสร็จเรียบรอยตามระยะเวลาที่กำหนด  
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 แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 

   

   -  เสนอจัดหาเจาหนาที่ใหเพียงพอกับปริมาณงาน  
   -  จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมดานการเงินการบัญชีและ
ดานพัสดุ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   -  มีการทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัด
งานโครงการที่ใชจาย  งบประมาณที่ตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาอยางจิงจัง 
   -  มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวทางดำเนินงาน 
 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
      1.  นำระบบอินเตอรเน็ตเขามาใชในการบริหาร  และการ
ปฏิบัติงานในกองคลังในการติดตามขอมูลขาวสาร  หนังสือสั่ง
การ  ระเบียบ  ขอบังคบัตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันหวงเวลาที่กำหนด  รวมถึงการนำระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานงาน  การประชาสัมพันธตาง ๆ ของหนวยงาน
เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่จำเปน 
   2.  นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บขอมูลสำคัญ
ปองกันการสูญหายของขอมูลสะดวกในการจัดเก็บและสืบคน
ขอมูลที่สะดวกรวดเร็วทันตอการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   3.  มีการติดตอประสานงานภายในระหวางหัวหนางานกับ
ผูใตบังคบับัญชาผานระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวก
รวดเร็ว  ผานระบบเครือขาย Interner เชน  ชองทางสื่อสาร 
Facebook  Lite, Massenger ,Line   เปนตน 
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แบบ ปค.๔ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
กิจกรรมการปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
   2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและ
ขอบังคับเก่ียวกับการเบิกจายเงินอยางเครงครดั 

การประเมินความเสี่ยง 
     เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ   
   1.  มีการระบาดของโรคติดตอที่รายแรง  และไมมีวัคซีนใน
การปองกันรักษาและมีระยะเวลาในการแพรระบาดยาวนาน
สงผลตอเศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนโดยทั่วไปไม
วาจะเปนคาใชจายในการดำเนินชีวิต  คาใชจายในการปองกัน
โรค 
   2.  ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการควบคุมปองกัน
โรคติดตอที่ถูกตอง 
   3.  ขาดการประชาสัมพันธใหความรูท่ีตอเนื่อง 

กิจกรรมควบคุม 
   1.  มีแผนจัดสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเขารับการอบรมรับฟง
นโยบายในการแกไขการแพรระบาดของโรคตดิตออยาง
ตอเนื่อง 
   2.  จัดทำแผนใหความรูผูนำชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่
เก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 
   3.  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเรงปองกันและลดการแพร
ระบาดของโรคติดตอตามนโยบายของรัฐบาล  ลดภาระ
คาใชจายของประชาชน  เชน  งบประมาณในการจัดทำ
หนากากอนามัยแบบผาแจกจายใหประชาชนในสภาวะการ
แพรระบาดของโรคติดตอรายแรง   

 
 

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ได
วิเคราะหประเมินจากองคประกอบการควบคุมภายใน  
พบ ความเสี่ยง / จุดออน ไดแก 
          1.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจกรรม
การปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ 
          2.  ความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดจากกิจ
กรรมการบริหารจัดการขยะ 
 

          ขอสรุปความเสี่ยง/จุดออนที่เกิดขึ้นดังกลาว
ขางตน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  รายงานผล
การวิเคราะหความเสี่ยง/จุดออน  ตอคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน
ของรัฐเทศบาลตำบลกานเหลืองเพ่ือดำเนินการตอไป 
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เทศบาลตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ 
สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   1.  มีคำสั่งแบงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนอยางชัดเจน 
   2.  เจาหนาที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและ
ขอบังคับเก่ียวกับการเบิกจายเงินอยางเครงครดั 

การประเมินความเสี่ยง 
     เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบโดยวิเคราะหจากภารกิจงานประจำ 
ที่ปฏิบัต ิ
   สภาพแวดลอมภายใน 
   1.  รถขนขยะไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจเก็บขนขยะ
ทำใหเกิดปญหาขยะสะสมเนาเหม็นเกิดมลพิษทางอากาศ 
   2.  การจัดสรรงบประมาณจัดซื้อถังขยะยังไมเพียงพอกับ
ความตองการถังขยะในพ้ืนที่ 
   3.  พนักงานเก็บขนขยะขาดความรูความเขาใจวิธีการเก็บ
ขนและคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 
   4.  พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยไมเพียงพอ  และไมมีความ
กระตือรือรนในการทำงาน 
   5.  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยยังไมดีเพียงพอ 
     สภาพแวดลอมภายนอก 
   1.  ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี 
   2.  ประชาชนในพ้ืนที่ไมใหความสำคัญกับการคัดแยกขยะ 
   3.  ปริมาณขยะในชุมชนมากยากแกการบริหารจัดการทำให
เกิดมลพิษ 
   4.  ประชาชนในชุมชนไมเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 

กิจกรรมควบคุม 
   1.  เสนอจัดตั้งงบประมาณในการจัดหารถเก็บขนขยะให
เพียงพอกับปริมาณขยะในพื้นที่ 
   2.  เสนอจัดหาพนักงานเก็บขนขยะใหเพียงพอกับปริมาณ
งาน 
   3.  เสนอจัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดสรรถึงขยะใหเพียงพอใน
พ้ืนที่ 
   4.  จัดสงเจาหนาที่เก็บขนขยะมูลฝอยเขารับการอบรม
วิธีการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีจากหนวยงาน
ตาง ๆ ของรัฐ 
   5.  มีการประชุมภายในเพ่ือกระตุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่พรอมรับฟงปญหาและแนวทางแกไขเสนอตอ
ผูบังคบับัญชา 
   6.  พัฒนาวิธีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ  เชน  เตาเผา
ขยะมูลฝอย โรงกำจัดขยะที่ไดมาตรฐาน หรือการฝงกลบที่มี
ประสิทธิภาพปลอดภัยจากมลพิษ 
   7.  รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจเก่ียวกับวิธีการ
กำจัดและคัดแยกขยะที่ถูกวิธีรวมถึงเขาใจถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นและการจัดการขยะท่ีไม
ถูกวิธี 
   8.  รณรงคใหประชาชนลดปริมาณขยะ เชน การลดการใช
ถุงพลาสติกหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับพลาสติก  และโฟม   
หันมาใชถุงผาปนโตแทน 
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