
 
 

แบบ ปค.5 
 

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ฝ่ายบริหารการศึกษาและ
วัฒนธรรม   
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานในด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมในภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ประสบผลส าเร็จมีประสิทธิ 
ภาพเกิดประสิทธิผล 
 

- การด าเนินงาน
โครงการและ
กิจกรรมต่างๆของ
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมอาจไม่
บรรลุตามวัตถุ 
ประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้เนื่องจากมีข้อ 
จ ากัดเก่ียวกับกฎ 
ระเบียบข้อบังคับ
ทางราชการ 
 

- การด าเนินการออก
ค าสั่งแบ่งงานและมอบ 
หมายหน้าที่ภายในกอง
การศึกษาฯ 
- การวางแผนก าหนด 
การด าเนินงานกิจกรรม
โครงการด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามระยะเวลาที่เหมาะ 
สมตลอดปีงบประมาณ 

- การก าหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานรวมทั้ง
การมอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุผล 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
จะต้องวางแผนและควบ 
คุมต่อไป 
 

- การด าเนินงาน
โครงการและ
กิจกรรมต่างๆของ
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมอาจไม่
บรรลุตามวัตถุ 
ประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้เนื่องจากมีข้อ 
จ ากัดเก่ียวกับกฎ 
ระเบียบข้อบังคับ
ทางราชการ 
 

- การสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนชุมชน 
เข้ามาร่วมในการด าเนิน 
งาน โครงการกิจกรรมต่างๆ
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
- การบูรณาการ การท างาน
ร่วมกับหน่วยงานองค์กรทั้ง
ในด้านงบประมาณการ
ด าเนินงาน และด้านอ่ืนๆ
ตามความเหมาะสม 
 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

     
 (ลงชื่อ) 

นางป่ินเพชร  ทิมหงิม (ผู้รายงาน) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
วันที่ ๓๐ กันยายน 256๓ 

 
                                                                                 

                    วนัที่  4  ธันวาคม  2551 



แบบ ปค.5 
 

เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. ฝ่ายงานการศึกษาก่อนวัยเรียน 
การศึกษาปฐมวัย   
-งานด้านอาคารสถานที่ 
    วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสุขภาพอนามัยของเด็กและความ
ปลอดภัยของครูและเด็กนักเรียน 

 
 

 

-หลังคาอาคารเรียน
ต่ า และทึบ อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก มี
ใบไม้หล่นลงบน
หลังคาเวลาลมพัด 
จะท าให้ใบไม้หล่น
มาในอาคารโรง
อาหาร อาจท าให้
เด็กเสี่ยงจากการ
ได้รับเชื้อโรคจาก
ใบไม้นั้นได้ 
 

- มีการดูแลและเอาใจ
ใส่เด็กอย่างสม่ าเสมอ 
- มีการปรับสภาพแวด 
ล้อมอย่างสม่ าเสมอ 

- การควบคุมท่ีมีอยู่มี
ผลดีต่อการควบคุมและ
ติดตาม เพียงพอใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ จะต้อง
วางแผนและควบคุม
ต่อไป 
 

หลังคาอาคารเรียน
ต่ า และทึบ อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก มี
ใบไม้หล่นลงบน
หลังคาเวลาลมพัด 
จะท าให้ใบไม้หล่น
มาในอาคารโรง
อาหาร อาจท าให้
เด็กเสี่ยงจากการ
ได้รับเชื้อโรคจาก
ใบไม้นั้นได้ 

- ควรตั้งงบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงให้หลังคาอาคาร 
เรียนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
สุขภาพและความ
ปลอดภัยของเด็ก 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 (ลงชื่อ) 

นางป่ินเพชร  ทิมหงิม  (ผู้รายงาน) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
วันที่ ๓๐ กันยายน 256๓ 

 
                                                                                 

                    วนัที่  4  ธันวาคม  2551 

 



แบบ ปค.5 
 

เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. ฝ่ายงานการศึกษาก่อนวัยเรียน 
การศึกษาปฐมวัย 
    วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือพัฒนาเครื่องเล่นเพื่อการ
พัฒนาการของเด็ก ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย เหมาะแก่การใช้งาน เพ่ือ

ความปลอดภัยของครูและนักเรียนและ
การมีรั้วที่สูงสามารถสร้างความ

ปลอดภัยของทรัพย์สินได้ 
 

- ของเล่นกลางแจ้ง
ช ารุดท าให้อาจเกิด
อันตรายต่อเด็ก
นักเรียนเนื่องจาก
ของเล่นผุเป็นสนิม 
- รั้วรอบอาคารต่ า
ท าให้อาจเกิด
อันตรายจากการ
ขึ้นเล่นและเสี่ยงต่อ
การขโมยของใน
ศูนย์ได้ง่าย 
 

- การซ่อมแซมชั่วคราว
เพ่ือที่สามารถให้เด็ก
เล่นของเล่นได้อย่าง
ปลอดภัย 
-การปรับปรุงซ่อมแซม
รั้วชั่วคราวเพื่อให้มี
ความปลอดภัย 

- การก าหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานรวมทั้ง
การมอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุผล 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
จะต้องวางแผนและควบ 
คุมต่อไป 
 

- ของเล่นกลาง 
แจ้งช ารุดท าให้
อาจเกิดอันตราย
ต่อเด็กนักเรียน
เนื่องจากของเล่นผุ
เป็นสนิม 
- รั้วรอบอาคารต่ า
ท าให้อาจเกิด
อันตรายจากการ
ขึ้นเล่นและเสี่ยง
ต่อการขโมยของ
ในศูนย์ได้ง่าย 
 

- ควรตั้งงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามที่
ได้มาตรฐานเพ่ือความ
ปลอดภัยของเด็ก 
- ควรตั้งงบประมาณใน
การเพ่ิมความสูงของรั้ว
เพ่ือความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 (ลงชื่อ) 

นางป่ินเพชร  ทิมหงิม  (ผู้รายงาน) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
วันที่ ๓๐ กันยายน 256๓ 

 
                                                                                 

                    วนัที่  4  ธันวาคม  2551 

 



แบบ ปค.5 
 

เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๔. กิจกรรมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ 
    วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีบุคลากรท าหน้าที่ด้านการเงิน 
และพัสดุของโรงเรียน และด าเนินงาน

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

 

- การท างานยังขาด
ความคล่องตัว 
 

- ศึกษา ปรึกษา และ
เรียนรู้วิธีการท างาน
จากผู้ช านาญการ 
-เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา
ระเบียบและคู่มือ
การเงินและพัสดุของ
อปท.อย่างสม่ าเสมอ 

- การควบคุมท่ีมีอยู่มี
ผลดีต่อการควบคุมและ
ติดตาม เพียงพอใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ จะต้อง
วางแผนและควบคุม
ต่อไป 
 

- การท างานยัง
ขาดความคล่องตัว 

-จัดให้มีการอบรมและ 
พัฒนาส าหรับเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
ด้านนี้ต้องหมั่นศึกษา
ค้นคว้า และพัฒนาการ
ท างานให้มีความช านาญ 
ยิ่งขึ้น 
 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 (ลงชื่อ) 

นางป่ินเพชร  ทิมหงิม  (ผู้รายงาน) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

         วันที่ ๓๐ กันยายน 256๓ 
 

                                                                                 

                    วนัที่  4  ธันวาคม  2551 
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