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คำนำ 

  
 ด้วยเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นหน่วยงานราชการ 
ที่ได้มีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในการประเมินและควบคุมการ
บริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกำหนดมาตรฐานในการควบคุม
ภายในอย่างชัดเจน   เพ่ือช่วยให้หน่วยงานของภาครัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  จึงได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำหรับงวดปีงบประมาณ  
๒๕63 งวดวันที่ ๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 โดยแสดงข้อมูล
สรุปภารกิจ และวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
การควบคุม ความเสี่ยงที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุม
ภายในและวิธีการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งส่งสำเนาให้  อำเภอกันทรลักษ์ รับทราบเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบรายละเอียดต่อไป 
 
 
 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
๓๐  กันยายน   ๒๕63
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แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)  

เรียน  นายอำเภอกันทรลักษ์ 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่   30  
เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕63 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ ยวกับการเงิน และไม่ใช้
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

 จากผลการประเมินดังกล่าว  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้ การกำกับ
ดูแลของ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

(ลงชื่อ)        ผู้รายงาน 
(นายวีระพล  คงศรี) 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕63 

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
            สำนักปลัด เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารทั่วไป จำนวน   5   กิจกรรม  ทั้งท่ี
เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและมีการปรับปรุงต่อไป  ดังนี้   

1.กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา  การจัดซื้อรถยนต์
สำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาลบางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็วการ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อ
ราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
           ๒.กิจกรรมด้านกฎหมาย   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำ
ให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย   และระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด     
ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 
           ๓.กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล  การพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ  ขาดกระบวนการสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน   
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        ๔.กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็น
หน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล 

                5.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การแจ้งเบาะแสวัยรุ่นอยากทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
        
            กองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการเงินและบัญชี , ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ , 
งานจัดเก็บรายได้ จำนวน   ๓  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน
และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  ดังนี้   
           ๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน    พบว่า  การบันทึกบญัชี ในระบบ 
e-laas  เกิดความล่าช้า  เนื่องจากมีการใช้งานในเวลาเดียวกนัของระบบเครอืข่าย 
           ๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพบว่า มีการเร่งรัด
การจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ครบถ้วน 
           ๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า การจัดเก็บรายได้ลด เนื่องจากประเมินการเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบตามรายแปลงที่เข้าข่ายต้องชำระภาษี เนื่องจากไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย 
        

 ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (ปค.4) รายงานการ 
ประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)  มาพร้อมนี้ 
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แบบ ปค. 4 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที ่  30   เดือน   กันยายน    พ.ศ. ๒๕63 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สำนักปลัด 
 ๑.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บำรุงรักษา  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ 
การจัดซือ้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจ ของเทศบาลตำบลหนอง
หญ้าลาด  บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์
ชำรุดเสียหายเร็ว และการใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงาน
ขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ทำให้การไป
ติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน
ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 

๑.๒) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย    
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิด
ความเสียหายได้ 

๑.๓)  กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล    
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ การ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่
ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบขาด
กระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

๑.๔) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาสามปีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/
ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภา
เทศบาล ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี 

ผลการประเมิน 
      โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด ประกอบด้วย สำนักปลัด,กอง
คลัง ,กองช่าง และกองการศึกษา 
     สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการ
ปฏิบัติงาน ออกเป็น ๖ งาน คือ ๑) งานบริหาร
ทั่วไป ๒) งานนโยบายและแผน  ๒) งาน
กฎหมายและคดี  ๔) งานสวัสดิการและสังคม  
๕) งานส่งเสริมการเกษตร  ๖) งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จากการวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่ามีจุดอ่อน
ที่ติดตามและความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้นใหม่ จำนวน  
5  กิจกรรม  ดังนี้ 

กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและ
การบำรุงรักษา   

กิจกรรมด้านงานกฎหมาย 

กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้
ประชาคมมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น   

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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๑.5) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

       เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมี
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ทำให้ยากต่อการ
ควบคมุป้องกัน 

 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ) 
กองคลัง 
๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน 

๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
๑. การจดัรายได้ลดลง   เนื่องจากมีการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไม่ทันตามกำหนด เจ้าหน้าที่ ไม่เข้าใจระเบียบกฎหมาย
เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อฝึกประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กองคลัง     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในที่ปรากฏตามคำสั่งมอบหมาย
งาน ในภารกิจ   ๔  งาน  คือ  

1. งานการเงิน 

2. งานการบัญชี 

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ 

มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่าการ
บันทึกบัญชี ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่
ต้องดำเนินการติดตามอย่างสม่ำเสมอ  แต่พบ
ความเสี่ยงใหม่ท่ีต้องจัดทำแผนการปรับปรุงคือ 
กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี, การจัดซื้อ
จัดจ้าง, การจัดเก็บรายได้ 

 

 

 



ห น ้ า  | 9 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ) 
กองช่าง 

๑.1 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ ราคากลางการก่อสร้างบาง
รายการไม่มีในบัญชีกำหนดมาตรฐานครภุัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง  

 

 

 

 

กองการศึกษา  
๑.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ดังนี้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก 
ปัจจัยเสี่ยง คือ ผู้ดูแลเด็กเล็กไม่มีประสบการณ์ในด้านการ
ปฐมวัย 

เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้เสนอ
ความเห็นต่าง  ๆ  ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุก
วัย 

 

 

 

 

 

กองช่าง 

ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏ
ตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจ  ๒  งาน คือ 
     ๑. งานก่อสร้าง 
     ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ผลการ
ประเมิน  พบว่า  การติดตามประเมินผลบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม และไม่พบจุดอ่อนที่
เกิดข้ึน เพราะมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 
ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง  

กองศึกษา  ได้แบง่โครงสร้างงานและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น  ๒ งานคือ งานบริหารการศึกษา และงาน
ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จากการ
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบ
จุดอ่อนในภารกิจงานด้านการส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  คือ  กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การประเมินความเสี่ยงในเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ลาด อยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกดา้นมากขึ้น
กว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนด
วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการ
ทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย 
และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ต้องอาศัย
ความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง     
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๒.  การประเมินความเสี่ยง 
สำนักปลัด 
๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บำรุงรักษา พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดข้ึนสูงมาก 
เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานรถยนต์ผิด
ประเภทได้ง่าย และชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากต้องมีการนำ
รถยนต์ไปในการกู้ชีพ สำหรับนำผู้ป่วย ส่งโรงพยาบาล  

๒.๒ กิจกรรมด้านงานกฎหมาย  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
ระยะยาว เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบด้านกฎหมายและคดี, ขาด
จิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่   อาจเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร 

๒.๓ กิจกรรมด้านงานบริหารบุคคล   เกิดความเสี่ยงจาก 
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ขาด
กระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   

๒.๔ กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
     จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับ
ประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย 
เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่า 

๒.5 กิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง 
พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้ง
เบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่
ต้องการให้คนอ่ืนรู้ อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสใน
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไป
ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมี
ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
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กองคลัง 
๒.6 กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า สอบทานการปฏิบัติงานให้
เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม.และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง , ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน , มีการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ 

๒.7 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
    การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับปาน
กลาง  ซึ่งจากการประเมินพบว่า  

การจัดซื้อจัดจ้างจำเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และการ
ปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นใน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   และเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  

๒.8 กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
   การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามีการ
จัดเก็บรายได้ลดลง เนื่องมีประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่
ครบทุกแปลง 

กองช่าง 
๒.9 กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 
  ๑) มีการปรับปรุงแผนการก่อสร้างอย่างรัดกุมอยู่เสมอ     
  ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น 
โปรแกรมเขียนแบบ 

 ๒.๑0 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา 
เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ  
       ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ยังขาดประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบ
หลักสูตรปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจส่งผลต่อ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองการศึกษา 

๒.๑5 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจาก

งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 

ต่าง ๆ 

๓.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ

บำรุงรักษา 

     กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ปรากฏว่ามีคำสั่งแบ่งงานให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้
ชัดเจน หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงาน
ขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการ
ควบคุมให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เป็นประจำ ของทุกเดือน 

กิจกรรมการควบคุม 
๓.๒ กิจกรรมด้านกฎหมาย 

        ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้
มอบหมายผู้อ่ืนทำงานแทน   จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ปลูกจิตสำนึก
เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการมากข้ึน และจัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ 

๓.๓ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล   สรรหาคนเพ่ือบรรจุใน

ตำแหน่งที่ว่าง  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่

และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมขวัญ

และกำลั งใจจากการประเมินผลการปฏิ บั ติ งานทั้ งด้ าน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  และส่งเสริมกระบวนการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี

ต่อกัน  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓.๔  กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

   ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้

แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่าง

น้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง

หรือมีบทกำหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น  รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ

ในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับ

ผู้มาร่วมกิจกรรม 

๓.5  กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง

ต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่

ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา, กีฬาต้านยาเสพ

ติด, กิจกรรมพ่ีสอนน้อง เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพ

ติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับยาเสพติด 

กองคลัง 
๓.6) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
๓.7) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๓.8) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
– การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
 ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มี
ผู้อำนวยการกองคลังดูแลรับผิดชอบ  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งานให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อ
สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
หัวหน้างาน และปลัดเทศบาลตำบลต้องติดตามกำกับดูแล 
เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของเทศบาล

ตำบลหนองหญ้ าลาด    มี ความ เหมาะสม

ครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป

ด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง
กำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงาน
ตามระเบียบฯ  กระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
ตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องทำการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  

๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา  การจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ใน

ภารกิจของเทศบาล บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว การใช้รถยนต์

ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการ

จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซ่ึงอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
       ๒) กิจกรรมด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำ
ให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 
          ๓) กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล  การพัฒนาพนักงานเทศบาล   และพนักงานจ้าง   ปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน  
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          ๔) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้า
ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำ
ท้องถิน่สมาชิกสภาเทศบาล        
          5) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกดิจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
          6) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การดำเนินการบันทึกในระบบ e-lass ระบบมีความล่าช้า 
เนื่องจากมีการบันทักข้อมูลพร้อม ๆ กัน 
         7) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการเร่งรัดการ
จัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่
ครบถ้วน 
         8) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า การจัดเกบ็รายไดล้ดลง เนื่องจากมีการประเมินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างไม่ครบทุกแปลง  
 
 

                                                                      (ลงชื่อ)                     ผู้รายงาน  
               (นายวีระพล  คงศรี) 
          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

                    ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
                                                                       วันที่    30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | 16 
 

แบบ ปค. 5 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 

สำนักปลัด 
กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานและการบำรุงรักษา 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมี
ความเหมาะสมกับประเภทการใช้
งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มี
สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 

 
๑. การจัดซื้อรถยนต์สำหรับ
ใช้ในภารกิจของเทศบาล  
บางประเภทไม่เหมาะสมกับ
สภาพใช้งานทำให้รถยนต์
ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น ใน
การกู้ชีพ นำส่งผู้ป่วยหรือ
บาดเจ็บ ต่าง ๆ ส่ง รพ. 
๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
บางครั้งพนักงานขับรถลา
หรือมีเหตุให้มีสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป
ติดต่อราชการจำเป็นต้องมี
คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่
ในภาระหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบของบุคคลนั้น 

 
๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รถยนต์แต่ละคันพร้อม 
การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน  
๒. หัวหน้าสำนักปลัด
ควบคุมและมอบหมาย
ให้เจ้าพนักงานขับ
รถยนต์ทุกคันควบคุม
เข็มไมล์ก่อนรถออกและ
รายงานการควบคุมให้
ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ 
เป็นประจำ ของทุกเดือน  

 
๑. จากการประเมินผล
พบว่าเนื่องจากมี
ประชาชนที่ไม่มีรถยนต์
ใช้ในการขนส่งผู้ป่วย 
ดังนั้น เพ่ือให้สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ จึง
จำเป็นต้องจัดหา
รถยนต์เพ่ิมเติม 
 

 
๑. การจัดซื้อรถยนต์
สำหรับใช้ในภารกิจของ
เทศบาล บางประเภทไม่
เหมาะสมกับสภาพใช้
งานทำให้รถยนต์ชำรุด
เสียหายเร็ว  
๒. การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางครั้ง
พนักงานขับรถลาหรือมี
เหตุให้มีสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ทำให้การไป
ติดต่อราชการจำเป็นต้อง
มีคนขับรถแทน ซึ่งอาจ
ไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือ
ความรับผิดชอบของ
บุคคลนั้น 

 
๑.  ผู้บริหารได้ว่ากล่าว
ตักเตือนและให้พนักงาน
ขับรถทุกคันรับผิดชอบ
บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่
ละคันให้มีสภาพดีสามารถ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หาก
เกิดเหตุชำรุดเสียหายให้
แต่ละคนรับผิดชอบ และ
รีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้น
ไปทราบทันที 
๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ติดตาม ตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ให้สามารถใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ 

 
สำนักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 

๒.  กิจกรรมด้านกฎหมาย 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย ทุกข้ันตอน 
 

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ขาดจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้
การตรวจสอบเอกสารและ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆเกิดความผิดพลาด  ซ่ึง
อาจทำให้หน่วยงานเกิด
ความเสียหายได้ 

๑.คำสั่งมอบหมายงาน 
๒.มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้านกฎหมาย
เป็นการเฉพาะ 

๑.การควบคุมท่ีมีอยู่ยัง
ไม่ครอบคลุม ไม่
ชัดเจน 
๒.มีการปฏิบัติตาม  
มาตรการควบคุมที่
กำหนด 

๑. เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบขาด
จิตสำนึกในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ทำให้การตรวจสอบ
เอกสารและการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆเกิดความ
ผิดพลาด  ซึ่งอาจทำให้
หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 

๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง
งานให้ชัดเจนกรณี
ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้
มอบหมายผู้อ่ืน
ทำงานแทน 
๒.จัดอบรมให้ความรู้
กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๓. ปลูกจิตสำนึก
เจ้าหน้าที่ให้มีความ
รับผิดชอบและอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการมากข้ึน 
๔. จัดให้มีระบบการ
ตอบคำถามการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยการ
ประเมินผลจาก
ผู้รับบริการ 
 

สำนักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๓. กิจกรรมงานบริหารงาน
บุคคล 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับโครงสร้างของ
เทศบาลและเกิดประสิทธิผลใน
การให้บริการประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 
 

1. การพัฒนาพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างและ

พนักงานจ้าง ปฏิบัติ

หน้าที่ไม่ตรงตาม

มาตรฐานกำหนด

ตำแหน่งและหน้าที่

ความรับผิดชอบ 

2. ขาดกระบวนการ

สร้างขวัญและกำลังใจ

ในการปฏิบัติงาน  
 

1. มีคาสั่งแบ่งงาน
ภายในสำนักปลัด 
แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
แต่ละคนไว้  
2. มีพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตำแหน่งพนักงาน
เทศบาลที่ว่าง แต่ยัง
ขาดทักษะ ความ
รับผิดชอบโดยตรง 
 

๑.การควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมไม่ชัดเจน 
๒.มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมท่ีกำหนด 
๓. มีการควบคุมกำกับดูแล
จากหัวหน้าหน่วยงาน 

1. การพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างยังไม่เหมาะสมการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 
2. ขาดกระบวนการสร้างขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

๑. ปรับปรุงกรอบ
อัตรากำลังให้
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ปริมาณ
งานหรือภารกิจที่
ปฏิบัติจริง 
๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมงานใน
หน้าที่และงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ 
๓. ส่งเสริมขวัญและ
กำลังใจจากการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 
๔. ส่งเสริม
กระบวนการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ภายในร่วมกันเพื่อ
สร้างความเข้าใจอันดี
ต่อกัน  

สำนักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 

๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคม 
เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

๑. ประชาชนเข้าร่วม
การประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาสามปีน้อย
มากเมื่อเปรียบเทียบ
กับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือน
ทัง้หมด 

๑. ประชาสัมพันธผ์่าน
ที่ประชุมประจำเดือน , 
หนังสือราชการให้
ประชาชนทราบและ
เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คร้ัง 
 

๑. เปรียบเทียบจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมกับจำนวน
ประชากรในแต่ละหมู่บา้น
ทั้งหมด 
๒. บันทึกรายงานการประชุม
ที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
แต่ละหมู่บ้าน 

๑. ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด 

๑. ประชุมชี้แจงผ่าน
กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้
ประชาชนตระหนักเห็น
ความสำคัญของการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
๒. สร้างแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมจัดทำประชาคม 
เช่น การจับสลากรางวัล 
สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม 
เป็นต้น 

สำนักปลัด 

5.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชน
ทุกเพศ ทุกวัย 
 
  

1 .มี การแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในกลุ่ม

วัยรุ่น 
๒.ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแสผู้ค้า 
ผู้เสพ 
 

 
๑.ส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน ด้าน
กีฬาอย่างต่อเนื่อง 
๒. ตรวจหาสารเสพ
ติดในกลุ่มเสี่ยง 

 
๑.มีการควบคุม แต่ยังไม่
ทั่วถึง 

 
๑. มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
๒. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า  
ผู้เสพ 
 

 
๑.จัดให้มีการอบรม
โทษของยาเสพติดใน
กลุ่มเสี่ยงอยา่งต่อเนื่อง 
๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน
ทุกเพศทุกวัย เช่น การ
สร้างจิตอาสา , กีฬา
ต้านยาเสพติด, 
กิจกรรมพ่ีสอนน้อง 
เป็นต้น 

 
สำนักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 

กองคลัง 
1. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 
การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณและนอกงบประมาณ การ
บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงิน 
๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน
การเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

๑. การจัดทำเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายไม่

ครบถ้วน 

๒. มีการเร่งรัดการเบิก

จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่

ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบก่อน 

 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย

การรับเงิน – การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  

 ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์

อักษร 

มีผู้อำนวยการกองคลัง

ติดตาม  

๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 

๑. สอบทานการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไป

ระเบียบ หนังสือสั่ง

การและมติ ครม.

และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

๒. ตรวจสอบการรับ 

และการนำฝากเงิน 

๓. มีการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการ

เบิกจ่ายให้ครบถ้วน

ถูกต้อง ก่อน

ดำเนินการเบิก

จ่ายเงินในแต่ละ

รายการ 
 

๑. การจัดทำเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่าย

ไม่ครบถ้วน 

๒. มีการเร่งรัดการ

เบิกจ่ายเงิน แต่

เอกสารไม่ครบถ้วน

โดยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบก่อน 

 

 
๑.๑ ให้หัวหน้า
หน่วยงานย่อยแต่
ละกองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อม
รับรองความถูกต้อง
ก่อนดำเนินการ
เบิกจ่าย 
๒. เจ้าหน้าที่
การเงินและหัวหน้า
กองคลังมีการสอบ
ทานการเบิกจ่าย
ตามข้ันตอน 

กองคลัง 

 
 



ห น ้ า  | 21 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 

๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 

๒๕๕๓  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) 

พ.ศ. ๒๕๔๘  

 

1. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด

จ้างและปริมาณงานมากทำให้

เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2. เอกสารประกอบการจัดซื้อ

จัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ

พัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 

๒๕๕๓ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

1. ตรวจสอบการ

รับเงินการนำส่ง

เงินและการนำ

ฝากเงนิเป็น

ประจำ 
 

1. มีการเร่งรัดการ

จัดซื้อจัดจ้างและ

ปริมาณงานมากทำให้

เกิดอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน 

2. เอกสาร

ประกอบการจัดซื้อจัด

จ้างไม่ครบถ้วน 

 

 
๑. เจ้าหน้าที่ มี
การศึกษาระเบียบ
กฎหมายอยู่เรื่อย 
ๆ  
 
 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม 

๓. งานจัดเก็บรายได้ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑.   เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 

การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน

เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบและข้อบังคับ 

๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ 

๑.  ยังไม่มีข้าราชการ

ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลง

พ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบ

ต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน 

และเกิดความเสี่ยงการการถือ

เงินไว้ในมือระหว่างที่มีการ

จัดเก็บ 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม  

4. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

๑. เจ้าหน้าที่

จัดเก็บรายได้ 

หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายได้

ปฏิบัติงานจัดเก็บ

ภาษีและ

ค่าธรรมเนียม

ต่างๆได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๒. ตรวจสอบการ

รับเงินการนำส่ง

เงินและการนำ

ฝากเงินเป็น

ประจำ 

 

๑.  ยังไม่มีข้าราชการ

ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โดยตรง ซึ่งบางครั้ง

การลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษี

ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ

ออกใบเสร็จรับเงิน 

และเกิดความเสี่ยงการ

การถือเงินไว้ในมือ

ระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

 
๑. ควรสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ และได้มี
คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการ
แทนเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
แล้ว 
 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กองช่าง 

1.กิจกรรมงานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้การออกแบบ,เขียนแบบ และ

ควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆ 

ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับ ตามมติ ครม.และหนังสือสั่ง

การต่างๆ 

 

๑ . ระเบียบ กฎหมายมีการ

ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา    

 

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง 

เทคโนโลยี  ระบบงานด้าน

สารสนเทศ งานออกแบบ งาน

ก่อสร้าง งานโปรแกรมต่าง ๆ 

 

 

-ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น ค ว า ม รู้ ก า ร ใช้
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การกำหนด
แนวทางและ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

-ปรับปรุง
แผนงาน
มอบหมายงาน
อย่างชัดเจน 

 

- งานมีปริมาณมากทำ
ให้บุคลากรไม่เพียงพอ 
ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ 
ป ระม าณ ราค างาน
เขี ย น แบ บ แ ละงาน
ควบคุมการก่อสร้าง 

 

 

 

๑.สรรหาบุคลากร
เพ่ิม 

2.ออกคำสั่ง
มอบหมายงาน
กำหนดหน้าที่
ความรับผิดขอบ
อย่างชัดเจน 

3.กำชับผู้ปฏิบัติ 
งานให้ศึกษา
ระเบียบกฎหมาย
โดยเคร่งครัด 

 

 

 

กองช่าง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กองการศึกษา 

1.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 -เพ่ืองานบริหารการศึกษาและงาน
ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย
กำหนด 

   

1. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการ

ดำเนินการด้าน ส่งเสริมกิจกรรม

นันทนาการ 

 

๑.มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้า
รับการอบรมและศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี
สาขาเอกปฐมวัยให้ครบ
ทุกคน 

๒.จัดทำแผนการพัฒนา
ศูนย์เด็กให้คลอบคุมทั้ง
ด้านการเรียนการสอน  

๓.จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน ให้ครอบคลุมทุก
ด้าน 

 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน
เพียงพอ 

  

๑. บุคลากรที่ เป็น
พนักงานจ้างยังขาด
ป ระสบ การด้ าน
การสอนเด็กปฐมวัย 

 

 

ส่งเจ้าหน้าที่ เข้า
รั บ ก า ร อ บ ร ม 
ด้านต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ของผู้ดูแลเด็กให้มี
ทักษะมากขึ้น 

 

 

กองการศึกษา 

ลายมือชื่อ  
(นายวีระพล  คงศรี) 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 
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แบบ  ปค.6 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด  
  ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561
โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
  จากผลการสอบทานดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในของ  เทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด  มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  
2561 

     (ลงชื่อ) 
(นายวีระพล   คงศรี) 

ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
วันที่   30   เดอืน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕63 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว  มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ   ความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือ
ข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรอการปรับปรุง
การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง 
1.1. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา การจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้

ในภารกิจของเทศบาลบางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็วการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมี
คนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
           1.๒.กิจกรรมด้านกฎหมาย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้
การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำ
ให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 
           1.๓.กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ  ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

1.๔.กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นประชาชนเข้า
ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/
ครัวเรือนทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิน่ 
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                1.5.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแสวัยรุ่นอยากทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
            1.6.กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงินพบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 
คือการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน,มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน 
            1.7.กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพบว่ามีการเร่งรัด
การจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน,เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่
ครบถ้วน 
            1.8.กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้พบว่ายังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้โดยตรงซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงจาก
การถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา  ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือน

และให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หาก
เกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ  และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที  
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ              

2.๒.กิจกรรมด้านกฎหมาย ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมาย
ผู้อื่นทำงานแทน  จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
           2.๓.กิจกรรมงานบริหารงาน ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงาน
หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ 
ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ส่งเสริม
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

2.๔.กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมชี้แจง
ผ่านกิจกรรมที่ลงพืน้ที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างแรงจูงใจ
ในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจบัสลากรางวลั สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
                2.5.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย  เช่น  การสร้างจิตอาสา, 
กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพ่ีสอนน้อง  เป็นต้น 
             2.6.กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่าย
ตามข้ันตอน 
  2.7.กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เจ้าหน้าทีมี่การศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่
บ่อยๆ 
            2.8.กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ควรสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และได้มี
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
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ระดับหน่วยงานย่อย 
 

แบบ ปค. 4 
 -สำนกัปลัด 
 -กองคลัง 
 -กองช่าง 
 -กองการศึกษา 
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แบบ ปค. 4 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่  30   เดือน   กันยายน    พ.ศ.  ๒๕63 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สำนักปลัด 
 ๑.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บำรุงรักษา  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ การ
จัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจ ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหาย
เร็ว และการใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุ
ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมี
คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของ
บุคคลนั้น 

๑.๒) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย    

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ   เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การ

ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและ

ระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด  ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความ

เสียหายได้ 

๑.๓)  กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล    
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบขาด
กระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

๑.๔) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  ประชาชน

เขา้ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อย

เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่า

เป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภาเทศบาล ที่จะต้องเสนอโครงการ

เข้าสู่แผนพัฒนาสามปี 

ผลการประเมิน 
      โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด ประกอบด้วย สำนักปลัด,กองคลัง 
,กองช่าง และกองการศึกษา 
     สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น ๖ งาน คือ ๑) งานบริหารทั่วไป ๒) งาน
นโยบายและแผน  ๒) งานกฎหมายและคดี  ๔) 
งานสวัสดิการและสังคม  ๕) งานส่งเสริม
การเกษตร  ๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  พบว่ามีจุดอ่อนที่ติดตามและความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน  5  กิจกรรม  ดังนี้ 

๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน

และการบำรุงรักษา   

๒. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย 

๓. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล 

๔. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้

ประชาคมมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น   

๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.5) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด               

เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมีการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ

ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 

สำนักปลัด 

๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา 

พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการชำรุด

เสียหายจากการใช้งานรถยนต์ผิดประเภทได้ง่าย และชำรุดบ่อยครั้ง 

เนื่องจากต้องมีการนำรถยนต์ไปในการกู้ชีพ สำหรับนำผู้ป่วย ส่ง

โรงพยาบาล 

๒.๒ กิจกรรมด้านงานกฎหมาย  เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในระยะยาว 

เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบด้านกฎหมายและคดี, ขาดจิตสำนึกในการ

ปฏิบัติหน้าที่   อาจเกิดความเสียหายต่อองค์กร 

๒.๓ กิจกรรมด้านงานบริหารบุคคล   เกิดความเสี่ยงจาก การพัฒนา

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตาม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจใน

การปฏิบัติงาน   

๒.๔ กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น  

     จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากร

ทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากทัศนคติของ

ประชาชนคิดว่า 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒ .5  กิ จ ก ร ร ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ย า เส พ ติ ด 

      ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่คือ 

การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นใน

ครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับ

และให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด 

เพราะไม่ต้องการให้คนอ่ืนรู้ อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสใน

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความ

ยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพ

จิตใจของประชาชนในพื้นท่ีด้วย 

3. กิจกรรมการควบคุม 

๓.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา 

     กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ปรากฏว่ามีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน หัวหน้า
สำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคัน
ควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ ภายใน
วันที่ ๑๐ เป็นประจำ ของทุกเดือน 

๓.๒ กิจกรรมด้านกฎหมาย 

        ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้
มอบหมายผู้อ่ืนทำงานแทน   จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความ
รับผิดชอบและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการมากข้ึน และจัด
ให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจาก
ผู้รับบริการ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓.๓ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล    สรรหาคนเพ่ือบรรจุใน

ตำแหน่งที่ว่าง  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และ

งานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมขวัญและ

กำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงาน  และส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  

๓.๔  กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น  

   ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้แต่

ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อย

ครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างหรือมี

บทกำหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น  รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้า

ร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วม

กิจกรรม 

๓.5  กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง

ต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่

ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา, กีฬาต้านยาเสพติด, 

กิจกรรมพ่ีสอนน้อง เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดใน

โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยา

เสพติด 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัตงิาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึง 
    ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งานให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อ
สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
หัวหน้างาน และปลัดเทศบาลตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพ่ือให้
การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

 

ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของเทศบาล

ตำบลหนองหญ้าลาด   มีความเหมาะสมครอบคลุม

ทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น 

 

 

 

 

 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง
กำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตาม
ระเบยีบฯ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง  4 องค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร 
แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  

๒) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา  การจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจ

ของเทศบาล บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถ

แทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
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๓) กิจกรรมด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การ

ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้

หนว่ยงานเกิดความเสียหายได้ 
 
          4) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครั วเรือน
ทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล      
  
          4) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 

                                                                             (ลงชื่อ) ผู้รายงาน  
              (นางวรินทร  คณะบูรณ์) 
        รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

                    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
                                                                       วันที่    30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
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แบบ ปค. 4 
กองคลัง  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที ่  30   เดือน   กันยายน    พ.ศ. ๒๕63 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้

เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 

๑. การจัดเก็บรายไดล้ดลง เนื่องจากประเมินภาษีท่ีดินและ

สิ่งปลูกสร้างไม่ทันต่อเวลา และเจ้าหน้าที่ยังขาดการฝึกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ เพราะเจ้าหน้าที่บรรจุครั้งแรก 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 

๒.1 กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 

การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ใน

ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า สอบทานการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม.และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง , ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน , 

มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน

ถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ 

๒.2 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

    การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับ

ปานกลาง  ซึ่งจากการประเมินพบว่า การจัดซื้อจัดจ้าง

จำเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในเทศบาลตำบล

หนองหญ้าลาด   และเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

 

โดยวิเคราะห์ ประเมนิผลตามองค์ประกอบ 

มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่าการบันทึก
บัญชี ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้อง
ดำเนินการติดตามอย่างสม่ำเสมอ  แต่พบความ
เสี่ยงใหม่ที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงคือ 
กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี, การจัดซื้อ
จัดจ้าง, การจัดเก็บรายได้ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒.3 กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
   การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามี
ความเสี่ยงสูง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจำเป็น
จะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่งโอกาสที่เงินจะสูญหายหรือ
อ่ืนๆ อาจเกิดข้ึนก่อนนำส่งคณะกรรมการนำฝากเงินได้ จึง
ต้องอาศัยจิตสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบสูง 

3. กิจกรรมการควบคุม 

๓.1) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 

๓.2) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๓.3) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 

ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  

 ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม  

๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ 
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของเทศบาล

ตำบลหนองหญ้ าลาด    มี ความ เหมาะสม

ครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป

ด้วยความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  หัวหนา้งาน และปลัดเทศบาล
ตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพ่ือให้การดำเนินงานของ
สำนักปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดใน
เอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบฯ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องทำการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  
          1) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี  มีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี  e-lass ระบบล่าช้า เนื่องจากมี
การใช้งานที่พร้อมกัน 

         2) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินในระบบ ยังไม่ครบถ้วน 
ตรงกัน เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าในระบบ e-lass  ด้านการบันทึกทะเบียนทรพัย์สิน         

3) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า มีการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ครบถ้วนทุกแปลง 
เนื่องจากขาดการเข้าใจในตัวระเบียบกฎหมาย 

 
 

                                                                         (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน  
                (นางสุชัญญา  ตรองจิต) 
                 ผู้อำนวยการกองคลัง       

                                                                       วันที่    30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
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แบบ ปค. 4 
กองช่าง  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่  30   เดือน   กันยายน    พ.ศ. ๒๕623 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

๑.๑  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิด

จากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม

ไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน   

๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมูบ่้าน  

2.การประเมินความเสี่ยง 

งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า  มีความเสี่ยงที่เกิดข้ึน

น้อยมาก  ซึ่งมีการติดตามและ ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ที่

เกี่ยวข้องอยู่เสมอ  

3. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 
  ๑) มีการปรับปรุงแผนการก่อสร้างอย่างรัดกุมอยู่เสมอ     
  ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เช่น โปรแกรมเขียนแบบ  

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ 
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 

 

ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตาม
คำสั่งแบ่งงานในภารกิจ   ๒  งาน คือ 
     ๑. งานก่อสร้าง 
     ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ผลการประเมิน  พบว่า  
การติดตามประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
และไมพ่บจุดอ่อนที่เกิดขึ้น  เพราะมีการติดตาม ตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง              

 

 

 

 

 

 

 

ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของเทศบาลตำบล

หนองหญ้าลาด   มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  หัวหนา้งาน และปลัดเทศบาล
ตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพ่ือให้การดำเนินงาน
ของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสาร
คำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบฯ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
  กองช่าง  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง   ๕ องค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร ไม่พบจุดอ่อนที่ต้องทำการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

                            
 

                                                                         (ลงชื่อ)          ผู้รายงาน  
                     (นายรังสี  กงัวาลย์) 

                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
                                                                       วันที่    30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 

 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | 39 
 

แบบ ปค. 4 
กองการศึกษา  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที ่  30   เดือน   กันยายน    พ.ศ. ๒๕63 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ การปฏิบัติงานไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ปัจจัยเสี่ยง คือ ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ไม่มีประสบการณ์ในด้านการปฐมวัย  เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้เสนอความเห็นต่าง  ๆ  ซึ่งทำให้มี

โอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้

อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 

๒.๑ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา 

เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ  

       ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างทั่วไป ยังขาดประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบหลักสูตร

ปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจส่งผลต่อ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

และจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก 

๒.2 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    

เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากงบประมาณมีไม่

เพียงพอต่อการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ต่าง ๆ 

3. กิจกรรมการควบคุม 

งานด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จัดการ

สภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม และจัดส่งบุคลากรทางการ 

อบรมอยู่เป็นประจำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 

 

กองศึกษา  ได้แบ่งโครงสร้างงานและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น  ๒ งานคือ งานบริหารการศึกษา และงาน
ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จากการ
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ไมพ่บ
จุดอ่อนในการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยงในกองการศึกษาเทศบาล
ตำบลหนองหญ้ าลาดอยู่ ในระดับที่ เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน
เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและ
ระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้น
ในกิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงาน
เพ่ิมขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือทั้ งจากผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างทุกระดับอย่าง
จริงจัง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อ
สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
หัวหน้างาน และปลัดเทศบาลตำบลต้องติดตามกำกับดูแล 
เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของเทศบาล

ตำบลหนองหญ้าลาด   มีความเหมาะสมครอบคลุมทุก

ด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น 

 

 

 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดใน
เอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบฯ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง ๕ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร  ยังไม่พบจุดอ่อนที่ต้องทำการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

       
 

                      (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
                  (นางวรินทร  คณะบูรณ์) 

                รองปลัดเทศบาล  รักษาราชาแทน 
                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

                 วันที่    30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
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แบบ ปค. 5 
 
     -สำนักปลัด 
     -กองคลัง 
     -กองช่าง 
     -กองการศึกษา 
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แบบ ปค. 5 
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 

สำนักปลัด 
กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานและการบำรุงรักษา 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานมีความเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้งาน และได้รับการ
บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ 
 

 
๑. การจัดซื้อรถยนต์สำหรับ
ใช้ในภารกิจของเทศบาล  
บางประเภทไม่เหมาะสมกับ
สภาพใช้งานทำให้รถยนต์
ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น ใน
การกู้ชีพ นำส่งผู้ป่วยหรือ
บาดเจ็บ ต่าง ๆ ส่ง รพ. 
๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
บางครั้งพนักงานขับรถลา
หรือมีเหตุให้มีสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป
ติดต่อราชการจำเป็นต้องมี
คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่
ในภาระหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบของบุคคลนั้น 

 
๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รถยนต์แต่ละคันพร้อม 
การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน  
๒. หัวหน้าสำนักปลัด
ควบคุมและมอบหมาย
ให้เจ้าพนักงานขับ
รถยนต์ทุกคันควบคุม
เข็มไมล์ก่อนรถออกและ
รายงานการควบคุมให้
ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ 
เป็นประจำ ของทุกเดือน  

 
๑. จากการประเมินผล
พบว่าเนื่องจากมี
ประชาชนที่ไม่มีรถยนต์
ใช้ในการขนส่งผู้ป่วย 
ดังนั้น เพ่ือให้สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ จึง
จำเป็นต้องจัดหา
รถยนต์เพ่ิมเติม 
 

 
๑. การจัดซื้อรถยนต์
สำหรับใช้ในภารกิจของ
เทศบาล บางประเภทไม่
เหมาะสมกับสภาพใช้
งานทำให้รถยนต์ชำรุด
เสียหายเร็ว  
๒. การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางครั้ง
พนักงานขับรถลาหรือมี
เหตุให้มีสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ทำให้การไป
ติดต่อราชการจำเป็นต้อง
มีคนขับรถแทน ซึ่งอาจ
ไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือ
ความรับผิดชอบของ
บุคคลนั้น 

 
๑.  ผู้บริหารได้ว่ากล่าว
ตักเตือนและให้พนักงานขับ
รถทุกคันรับผิดชอบบำรุง
ดูแลรักษารถยนต์แต่ละคัน
ให้มีสภาพดีสามารถใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุ
ชำรุดเสียหายให้แต่ละคน
รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
เหนือตนขึ้นไปทราบทันที 
๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม 
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

 
สำนักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 

๒.  กิจกรรมด้านกฎหมาย 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย ทุกข้ันตอน 
 

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ขาดจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้
การตรวจสอบเอกสารและ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆเกิดความผิดพลาด  ซ่ึง
อาจทำให้หน่วยงานเกิด
ความเสียหายได้ 

 
๑.คำสั่งมอบหมายงาน 
๒.มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้านกฎหมาย
เป็นการเฉพาะ 

 
๑.การควบคุมท่ีมีอยู่ยัง
ไม่ครอบคลุม ไม่
ชัดเจน 
๒.มีการปฏิบัติตาม  
มาตรการควบคุมที่
กำหนด 

 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ขาดจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้
การตรวจสอบเอกสารและ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆเกิดความผิดพลาด  
ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิด
ความเสียหายได้ 

 
๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน
ให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบ
ไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อ่ืน
ทำงานแทน 
๒.จัดอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๓. ปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่
ให้มีความรับผิดชอบและ
อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการมากข้ึน 
๔. จัดให้มีระบบการตอบ
คำถามการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยการ
ประเมินผลจาก
ผู้รับบริการ 

 
สำนักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 

๓. กิจกรรมงานบริหารงาน
บุคคล 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับโครงสร้างของ
เทศบาลและเกิดประสิทธิผลใน
การให้บริการประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 
 

1. การพัฒนาพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างและ

พนักงานจ้าง ปฏิบัติ

หน้าที่ไม่ตรงตาม

มาตรฐานกำหนด

ตำแหน่งและหน้าที่

ความรับผิดชอบ 

2. ขาดกระบวนการ

สร้างขวัญและกำลังใจ

ในการปฏิบัติงาน  
 

 
1. มีคาสั่งแบ่งงาน
ภายในสำนักปลัด 
แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
แต่ละคนไว้  
2. มีพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตำแหน่งพนักงาน
เทศบาลทีว่่าง แต่ยัง
ขาดทักษะ ความ
รับผิดชอบโดยตรง 
 

 
๑.การควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมไม่ชัดเจน 
๒.มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมท่ีกำหนด 
๓. มีการควบคุมกำกับดูแล
จากหัวหน้าหน่วยงาน 

 
1. การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง
ยังไม่เหมาะสมการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 
2. ขาดกระบวนการสร้าง
ขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  
 

 
๑. ปรับปรุงกรอบ
อัตรากำลังให้เหมาะสม
กับงบประมาณ ปริมาณ
งานหรือภารกิจที่ปฏิบัติ
จริง 
๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมงานในหน้าที่
และงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สม่ำเสมอ 
๓. ส่งเสริมขวัญและ
กำลังใจจากการ
ประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 
๔. ส่งเสริมกระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภายในร่วมกันเพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน  

 
สำนักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 

๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคม 
เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

๑. ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสาม
ปีน้อยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับสัดส่วน
ของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด 

๑. ประชาสัมพันธ์
ผ่านที่ประชุม
ประจำเดือน , 
หนังสือราชการให้
ประชาชนทราบ
และเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคร้ัง 
 

๑. เปรียบเทียบจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมกับ
จำนวนประชากรในแต่ละ
หมู่บ้านทัง้หมด 
๒. บันทึกรายงานการ
ประชุมที่ระบุรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมแตล่ะ
หมู่บ้าน 

๑. ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด 

๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรม
ที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความสำคัญของ
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมจัดทำประชาคม เชน่ การ
จับสลากรางวลั สำหรับผู้
มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

สำนักปลัด 

5.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชน
ทุกเพศ ทุกวัย 
 
  

1.มีการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
๒.ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส
ผู้ค้า 
ผู้เสพ 

 
๑.ส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ด้านกีฬา
อย่างต่อเนื่อง 
๒. ตรวจหาสาร
เสพติดในกลุ่ม
เสี่ยง 

 
๑.มีการควบคุม แต่ยังไม่
ทั่วถึง 

 
๑. มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
๒. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า  
ผู้เสพ 
 

 
1.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น 
การสร้างจิตอาสา , กีฬา
ต้านยาเสพติด, กิจกรรมพ่ี
สอนน้อง เป็นต้น 

 
สำนักปลัด 

ลายมือชื่อ  
(นางวรินทร  คณะบูรณ์) 

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนำปลัด 
วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 
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แบบ ปค. 5 
กองคลัง  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ

อ่ืน ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
          2. เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีให้
ทั่วถึงและมีช่องทางการชำระภาษีเพ่ิมขึ้น 
          3. เพื่อลดลูกหนี้ค้างชำระ 
           

- ประชาชนยังไม่มี
ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
 

-ประชาสัมพันธ์
กำหนดการและ
ช่องทางในการชำระ
ภาษีให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

-ยังจัดเก็บภาษีได้ไม่
ครบตามเป้าหมาย
บางรายไม่อยู่ในพ้ืนที่ 
และการชำระภาษี
เกินกำหนดเวลา 
 

- การประเมนิภาษีไม่
ครบถ้วนทุกราย ทุก
แปลง  เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ขาดความ
เข้าใจในการประเมิน
ภาษ ี

- แจ้งประชาสัมพันธ์
ช่องทางการชำระ
ภาษีเพ่ิมขึ้นและ
ติดตามการชำระให้
ทันภายในกำหนด 
-กำชับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้อง 

- กองคลัง 
- ปลัดเทศบาล 

2. กิจกรรมการควบคุมด้านพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือควบคุมการเบิก – จ่ายพัสดุและ
ลดการรั่วไหลของพัสดุไม่ให้เพ่ิมข้ึน  
          2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา
พัสดุที่ซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็น 
           

- พัสดุมีจำนวนมาก
และหลายประเภท
ห้องเก็บพัสดุไม่
เพียงพอและไม่อยู่ใน
พ้ืนที่เดียวกันทำให้
ยากต่อการควบคุม 
 

- ควบคุมการเบิก – 
จ่ายพัสดุ ให้รอบคอบ
นำไปใช้งานตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 
ตรวจสอบพัสดุให้
เป็นปัจจุบัน 
- จัดทำแผนการ
จัดหาพัสดุของทุก
สำนัก กอง 
 

-การจัดเก็บพัสดุยัง
ไม่เป็นระเบียบยาก
แก่การค้นหา 
- การเบิกพัสดุไปใช้
งานยังขาดการ
ติดตามตรวจสอบ
เท่าท่ีควร เช่น วัสดุ
ไฟฟ้า เครื่องมือ
ก่อสร้าง 
 

- สถานที่จัดเก็บพัสดุ
ไม่เพียงพอยากแก่
การควบคุมพัสดุ 
- การติดตาม
ตรวจสอบการนำ
พัสดุไปใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ยังไม่ได้
พอเท่าท่ีควร อาจ
เกิดการรั่วไหลหรือ
สูญหายได้ 
 

- จัดหาสถานที่
จัดเก็บพัสดุ
โดยเฉพาะและเป็น
สัดส่วนแยกประเภท 
- กำชับเจ้าหน้าที่
ติดตามตรวจสอบการ
เบิก – จ่าย พัสดุให้
รอบครอบมากข้ึน 
 

- กองคลัง 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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แบบ ปค. ๕  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ

อ่ืน ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือจัดระบบงานสารบรรณและลด
การสูญหายของเอกสารกรณีหาเอกสารไม่พบ 
           

- จนท.จัดเก็บ
เอกสารไม่เรียบร้อย
หรือเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบทำให้หา
เอกสารไม่พบ 
 

-จัดระบบงานสาร
บรรณกำชับ
เจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบจัดเก็บ
เอกสารและปรับปรุง
แฟ้มให้เป็นปัจจุบัน 
-กำชับเจ้าหน้าที่ส่ง
มอบงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ 
 

-มีการจัดเก็บเอกสาร
ที่เป็นระเบียบมากขึ้น
และจัดหาสถานที่
เก็บท่ีเป็นสัดส่วน
เพ่ิมข้ึน 
-เจ้าหน้าที่บางรายยัง
ไม่มีความรอบคอบใน
การสืบค้นหรือ
จัดเก็บเอกสารยังมี
เอกสารที่ต้องใช้เวลา
ในการค้นหามาก 

- ยังมีเอกสาร
บางอย่างหาไม่พบ
หรือใช้เวลานานใน
การค้นหา 
- สถานที่จัดเก็บ
เอกสารไม่เพียงพอ
อาจทำให้การจัดเก็บ
ไม่เรียบร้อยและอาจ
สูญหายได้ 

- กำชับเจ้าหน้าที่ให้
ดูแลจัดเก็บเอกสาร
ให้เรียบร้อย 
- จัดหาตู้จัดเก็บ
เอกสารหรือห้องเก็บ
เอกสารให้เพียงพอ 

- กองคลัง 

 

ลายมือชื่อ        
(นางสุชัญญา  ตรองจิต) 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 
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แบบ ปค. 5 
กองช่าง  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ทีส่ำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 

กองช่าง 

1.กิจกรรมงานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้การออกแบบ,เขียนแบบ และ

ควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆ 

ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับ ตามมติ ครม.และหนังสือสั่ง

การต่างๆ 

 

๑ . ระเบียบ กฎหมายมีการ

ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา    

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง 

เทคโนโลยี  ระบบงานด้าน

สารสนเทศ งานออกแบบ งาน

ก่อสร้าง งานโปรแกรมต่าง ๆ 

 

 

-ให้ เจ้ าห น้ าที่ เข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการ
ออกแบบ 

 

 

-การกำหนด
แนวทางและ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

-ปรับปรุงแผนงาน
มอบหมายงาน
อย่างชัดเจน 

 

- งานมีปริมาณมาก
ท ำ ให้ บุ ค ล าก ร ไม่
เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งสำรวจ ประมาณ
ราคางานเขียนแบบ
และงานควบคุมการ
ก่อสร้าง 

 

 

 

๑.สรรหาบุคลากรเพ่ิม 

2.ออกคำสั่งมอบหมาย
งานกำหนดหน้าที่
ความรับผิดขอบอย่าง
ชัดเจน 

3.กำชับผู้ปฏิบัติ งาน
ให้ศึกษาระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด 

 

กองช่าง 

ลายมือชื่อ 
(นายรังสี  กังวาลย์) 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
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แบบ ปค. 5 
กองการศึกษา   เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กองการศึกษา 

1.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 -เพ่ืองานบริหารการศึกษาและงาน
ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย
กำหนด 

   

1. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการ

ดำเนินการด้าน ส่งเสริมกิจกรรม

นันทนาการ 

 

๑.มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้า
รับการอบรมและศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี
สาขาเอกปฐมวัยให้ครบ
ทุกคน 

๒.จัดทำแผนการพัฒนา
ศูนย์เด็กให้คลอบคุมทั้ง
ด้านการเรียนการสอน  

๓.จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน ให้ครอบคลุมทุก
ด้าน 

 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน
เพียงพอ 

  

๑. บุคลากรที่ เป็น
พนักงานจ้างยังขาด
ป ระสบ การด้ าน
การสอนเด็กปฐมวัย 

 

 

ส่งเจ้าหน้าที่ เข้า
รั บ ก า ร อ บ ร ม 
ด้านต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ของผู้ดูแลเด็กให้มี
ทักษะมากขึ้น 

 

 

กองการศึกษา 

ลายมือชื่อ  
(นางวรินทร์  คณะบูรณ์) 

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
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ภาคผนวก 


