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ค ำน ำ 

  
  ด้วยเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นหน่วยงานราชการ 
ที่ ได้มีการด าเนนนการจัดวางระบบววบวมมภายนนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการวลัง ว่าด้วยมาตรฐาน             
และหลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 นนการประเมนนและววบวมมการ
บรนหารจัดการภายนนองว์กรนห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังวับ และก าหนดมาตรฐานนนการววบวมม
ภายนนอย่างชัดเจน เพ่ือช่วยนห้หน่วยงานของภาวรัฐปฏนบัตนงานได้อย่างมีประสนทธนภาพ นนการบรนหารงานมาก
ยน่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการทมจรนตและประพฤตนมนชอบนนวงราชการ ที่ก่อนห้เกนดววามเสียหายแก่ภาวรัฐ 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   จึงรายงานการประเมนนผลการววบวมมภายนนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการวลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ส าหรับงวดวันที่ 
1  เดือน  ตมลาวม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เพ่ือน าเรียนเสนออ าเภอกันทรลักษ์ 
พนจารณาด าเนนนการต่อไป 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
๓๐   กันยายน   ๒๕64
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ว าสั่งแต่งตัง้วณะกรรมการการประเมนนผลระบบววบวมมภายนนของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ว าสั่งแต่งตั้งวณะท างานตนดตามประเมนนผลระบบววบวมมภายนนของส านักปลัด 
ว าสั่งแต่งตั้งวณะท างานตนดตามประเมนนผลระบบววบวมมภายนนของกองวลัง 
ว าสั่งแต่งตั้งวณะท างานตนดตามประเมนนผลระบบววบวมมภายนนของกองช่าง 
ว าสั่งแต่งตั้งวณะท างานตนดตามประเมนนผลระบบววบวมมภายนนของกองการศึกษา 
ว าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานนนหน้าที่ของส านักปลัด 
ว าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานนนหน้าที่ของกองวลัง 
ว าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานนนหน้าที่ของกองช่าง 
ว าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานนนหน้าที่ของการศึกษา 
 

                                   
 



ห น ้ า  | 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับองค์กร 
 

-แบบ ปค. 1 
-แบบ ปค. 4 
-แบบ ปค. 5 
-แบบ ปค. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ห น ้ า  | 5 
 

 

แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

(ระดับหน่วยงำนของรัฐ)  

เรียน   นำยอ ำเภอกันทรลักษ์ 

เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด ได้ประเมนนผลการววบวมมภายนนส าหรับปีสน้นสมดวันที่   30  
เดือน  กันยำยน พ.ศ. ๒๕64 ด้วยวนธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการวลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏนบัตน การววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถมประสงว์เพ่ือสร้างววามมั่นนจอย่างสมเหตมสมผลว่า ภารกนจหน่วยงานจะบรรลมวัตถมประสงว์ของการ
ววบวมมภายนนด้านการด าเนนนงานที่มีประสนทธนผลประสนทธนภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงนน และไม่นช้
การเงนนที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งนส รวมทั้งด้ านการปฏนบัตนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังวับที่
เกีย่วข้องกับการด าเนนนงาน 

 จากผลการประเมนนดังกล่าว  เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด เห็นว่า การววบวมมภายนน      
ของหน่วยงานมีววามเพียงพอ  ปฏนบัตนตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการวลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายนต้ การก ากับ
ดูแลของ  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

(ลงชื่อ)         ผู้รายงาน 
(นางกันตพัชร์   ไชยนา) 

ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 

กรณีมีควำมเสี่ยงส ำคัญ และก ำหนดจะด ำเนินกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในส ำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำว
ในปีงบประมำณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบำยเพิ่มเติมในวรรคสำม ดังนี้ 
            ส ำนักปลัดเทศบำล เป็นววามเสี่ยงที่เกนดขึ้นนนภารกนจของงานบรนหารทั่วไป จ ำนวน  3 กิจกรรม  
ทั้งท่ีเป็นกนจกรรมเดนมที่ได้วางแผนการปรับปรมงไปแล้วนนงวดก่อนและมีการปรับปรมงต่อไป  ดังนี้   

1. กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำนและกำรบ ำรุงรักษำการจัดซื้อรถยนต์ส าหรับนช้นน
ภารกนจ ของเทศบาลบางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพนช้งานท านห้รถยนต์ช ารมดเสียหายเร็วการนช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางวรั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตมนห้ไม่สามารถปฏนบัตนหน้าที่ได้ท านห้การไปตนดต่อราชการ
จ าเป็นต้องมีวนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่นนภาระหน้าที่หรือววามรับผนดชอบของบมววลนั้น 

2. กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีการแพร่ระบาดของ
โรวตนดเชื้อไวรัสโวโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการเฝ้าระวังตนดตามสถานการณ์ของโรวเพ่ือลดการแพร่
ระบาดนนวงกว้างและการเสียชีวนตนนกลม่มประชาชน ต้องมีการประชาสัมพันธ์นห้ประชาชนได้รับทราบนนการ
ปฏนบัตนตัว เว้นระยะห่างทางสังวม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือนห้สะอาด  
     3. กิจกรรมด้ำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด   มีการแพร่ระบาดของยาเสพตนดนนกลม่มวัยรม่น    
และประชาชนไม่นห้ววามร่วมมือนนการแจ้งเบาะแสผู้ว้า ผู้เสพ สาเหตมเกนดจากประชาชนไม่นห้ววามร่วมมือ  
นนการแจ้งเบาะแสวัยรม่นอยากทดลองขาดการดูแลเอานจนส่จากพ่อแม่ผู้ปกวรอง 
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            กองคลัง เป็นววามเสี่ยงที่เกนดขึน้นนภารกนจของงานการเงนนและบัญชี , ทะเบียนทรัพย์สนนและพัสดม , 
งานจัดเก็บรายได้ จ ำนวน   2   กิจกรรม  ทั้งที่เป็นกนจกรรมเดนมที่ได้วางแผนการปรับปรมงไปแล้วนนงวดก่อน
และววามเสี่ยงทีเ่กนดข้ึนนหม่  ดังนี้ 
              ๑. กิจกรรมด้ำนบริหำรเงินและบัญชี กำรรับและเบิกจ่ำยเงิน พบว่าการบันทึกบัญชี นนระบบ 
e-laas  เกนดววามล่าช้า เนื่องจากมีการนช้งานนนเวลาเดียวกนัของระบบเวรอืข่าย 
   2. กิจกรรมด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  พบว่า การจัดเก็บรายได้ลด เนื่องจากประเมนน
การเก็บภาษีที่ดนนและสน่งปลูกสร้างไม่วรบตามรายแปลงที่เข้าข่ายต้องช าระภาษี เนื่องจากได้รับข้อมูลแปลง
ที่ดนนจากกรมที่ดนนไม่เป็นปัจจมบัน พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ สปก. พ้ืนที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ และที่ไม่มีเอกสารสนทธน 
ประกอบกับที่ดนน สปก. มีการซื้อขายกัน ท านห้ข้อมูลไม่ตรงกับทีไ่ด้รับมาจาก สปก. 
  กองช่ำง เป็นววามเสี่ยงที่เกนดขึ้นนนภารกนจของงานก่อสร้างและซ่อมบ ารมง  จ ำนวน 1 กิจกรรม  
ทั้งที่เป็นกนจกรรมเดนมที่ได้วางแผนการปรับปรมงไปแล้วนนงวดก่อนและววามเสี่ยงที่เกนดขึ้นนหม่  วือ  กิจกรรม
ด้ำนงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง  พบว่า วัสดม และวรมภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา ไม่สามารถ
ทนตอ่สภาพอากาศ  แรงกระแทกและแตกหักง่าย 
  กองกำรศึกษำ เป็นววามเสี่ยงที่เกนดขึ้นนนภารกนจของงานบรนหารการศึกษา จ ำนวน  1 กิจกรรม  
ทั้งที่เป็นกนจกรรมเดนมที่ได้วางแผนการปรับปรมงไปแล้วนนงวดก่อนและววามเสี่ยงที่เกนดขึ้นนหม่ คือ กิจกรรม
ด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ การปฏนบัตนงานด้านพสัดม การเงนนและการบัญชี ของด้านการศึกษา บมวลากรยังขาด
ววามรู ้ววามเข้านจด้านการพัสดม การเงนนและการบัญชี      

            ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการประเมนนองว์ประกอบของการววบวมมภายนน  (ปว.4) รายงานการ 
ประเมนนผลการววบวมมภายนน (ปว.5)  มาพร้อมนี้ 
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แบบ ปค. 4 
เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

รำยงำนผลกำรประเมนิองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด  ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕64 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
ส ำนักปลดัเทศบำล 
    ๑.๑  กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำน   
และกำรบ ำรุงรักษำ      
          เป็นววามเสี่ยงทีเ่กนดจากสภาพแวดล้อมภายนนวือ 
การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับนช้นนภารกนจ ของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด  บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพนช้งาน
ท านห้ รถยนต์ช ารมด เสียหายเร็ว  และการนช้ รถยนต์
ส่วนกลาง บางวรั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตมนห้ ไม่
สามารถปฏนบัตนหน้าที่ ได้  ท านห้การไปตนดต่อราชการ
จ าเป็นต้องมีวนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่นนภาระหน้าที่
หรือววามรับผนดชอบของบมววลนั้น 
   1.2  กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุม
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ เป็นววามเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก วือมีการแพร่ระบาดของโรวไวรัส
โวโรนา-2019 ท านห้ยากต่อการววบวมมป้องกัน 

   ๑.3  กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ      
ยำเสพติด  
          เป็นววามเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนนและ
ภายนอก วือมีการแพร่ระบาดของยาเสพตนดนนกลม่มวัยรม่น 
และประชาชนไม่นห้ววามร่วมมือนนการแจ้งเบาะแสผู้ว้า  
ผู้เสพย์ ท านห้ยากตอ่การววบวมมป้องกัน 
     
           

 
ผลกำรประเมิน 
        โวรงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด ประกอบด้วยส านักปลัด กองวลัง กองช่าง 
และกองการศึกษา 
        1 .1  ส านั กปลั ด  แบ่ งโวรงสร้ างและการ
ปฏนบัตนงาน ออกเป็น  8 งาน ดังนี้ 

๑) งานบรนหารงานทัว่ไป 
๒) งานการเจ้าหน้าที่ 
๓) งานวนเวราะห์นโยบายและแผน 
๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕) งานนนตนการ 
๖) งานสวัสดนการสังวม 
๗) งานสาธารณสมขสน่งแวดล้อม 
๘) งานส่งเสรนมการเกษตร  

           จ า ก ก า ร วน เว ร า ะ ห์ ป ร ะ เมน น ผ ล ต า ม
องว์ประกอบของมาตรฐานการววบวมมภายนน ตาม
ระเบียบกระทรวงการวลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่ามีจมดอ่อนที่ตนดตามและ
ววามเสี่ยงทีเ่กนดข้ึนนหม่ จ านวน  3  กนจกรรม  ดังนี้ 

1. กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำน
และกำรบ ำรุงรักษำ   

2. กิ จ ก ร ร ม ด้ ำ น ก ำ ร ป้ อ ง กั น เฝ้ ำ ร ะ วั ง          
และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

3. กิจกรรมด้ ำนป้ องกันและแก้ ไขปัญหำ      
ยำเสพติด 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

กองคลัง 
         ๑.4  กิจกรรมด้ำนงำนกำรเงินและบัญชีกำรรับ
และเบิกจ่ำยเงิน 
               เป็นววามเสี่ยงที่เกนดจากสภาพแวดล้อม
ภายนน วือ การบันทึกระบบบัญชี (E-lass)ระบบไม่เสถียร
ท านห้ยากต่อการปฏนบัตนงาน 
         ๑.5  กิจกรรมด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  
                 เป็นววามเสี่ยงที่ เกนดจากสภาพแวดล้อม
ภายนนวือ การจัดรายได้ลดลง  เนื่องจากมีการประเมนน
ภาษีที่ดนน  และสน่งปลูกสร้างไม่ทันตามก าหนดได้รับข้อมูล
แปลงที่ดนนจากกรมที่ดนนไม่เป็นปัจจมบัน พ้ืนที่บางส่วนเป็น
ที่  สปก. พ้ืนที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ และที่ ไม่มีเอกสารสนทธน 
ประกอบกับที่ดนน สปก. มีการซื้อขายกัน ท านห้ข้อมูลไม่
ตรงกบัทีไ่ด้รับมาจาก สปก. 
  

 
กองช่ำง 
         1.6  กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง               
         เป็นววามเสี่ยงเกนดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
วือ วัสดม และวรมภัณฑ์  ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ  
แรงกระแทกและแตกหักง่าย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กองคลัง     ได้วนเวราะห์ประเมนนระบบการววบวมม
ภายนนที่ปรากฏตามว าสั่งมอบหมายงาน นนภารกนจ   
๔  งาน  วือ 

1. งานบรนหารงานวลัง 
2. งานการเงนนและบัญชี 
3. งานพัฒนารายได้ 
4. งานพัสดมและทรัพย์สนน  

โดยวนเวราะห์ ประเมนนผลตามองว์ประกอบมาตรฐาน
การววบวมมภายนนตามระเบียบฯ กระทรวงการวลัง 
ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมม
ภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่า
กำรบันทึกบัญชี ไม่มีควำมเสี่ยงท่ีมีนัยส ำคัญ แต่ต้อง
ด ำเนินกำรติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ  แต่พบควำมเสี่ยง
ใหม่ที่ต้องจัดท ำแผนกำรปรับปรุงคือ กิจกรรมด้ำน
งำนกำรเงินและบัญชี, กำรจัดเก็บรำยได้ 
 

กองช่ำง 

     ได้วนเวราะห์ประเมนนระบบการววบวมมภายนน     
ที่ปรากฏตามว าสั่งแบ่งงานนนภารกนจ  3  งาน วือ 
     ๑. งานววบวมมอาวาร 
     ๒. งานส ารวจและออกแบบ 
     3. งานก่อสร้างและซ่อมบ ารมง 

     โดยวน เวราะห์  ประเมนนผลตามองว์ประกอบ
ม า ต ร ฐ าน ก า ร ว ว บ วม ม ภ า ย นน ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงการวลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  ผลการประเมนน  พบว่า มีจุดอ่อนที่
ติดตำมและควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  คือ กิจกรรม
ด้ำนงำนซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำและระบบประปำ  
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

กองกำรศึกษำ  

         1.7  กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ  เป็น
ววามเสี่ยงที่เกนดจากสภาพแวดล้อมภายนน  ดังนี้ การ
ปฏนบัตนงานด้านพัสดม  การเงนนและการบัญชี ของด้าน
การศึกษา บมวลากรยังขาดววามรู้ ววามเข้านจด้านการ
พัสดม การเงนนและการบัญชี ซึ่งอาจจะท านห้เกนดววาม
ผนดพลาดนนการปฏนบัตนงานนนระบบบญัชีได ้

 

 

 
กองศึกษา  ไดแ้บ่งโวรงสร้างงานและการปฏนบัตนงาน
ออกเป็น  4  งานวือ   

1. งานบรนหารการศึกษา  
2. งานส่งเสรนมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. งานกนจกรรมเด็กและเยาวชน 

4. งานส่งเสรนมกีฬาและนันทนาการ   

             จ า ก ก า ร วน เว ร า ะ ห์ ป ร ะ เมน น ผ ล ต า ม
องว์ประกอบของมาตรฐานการววบวมมภายนน      
ตามระเบียบฯ กระทรวงการวลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 2561  พบจุดอ่อนแต่
สำมำรถควบคุมได้ไม่เกิดผลเสียหำยต่อทำงรำชกำร
ส่วนรวม  
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมนิ / ข้อสรุป 

๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ส ำนักปลดัเทศบำล 

          ๒.๑ กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำนและกำร
บ ำรุงรักษำ พบว่า เป็นววามเสี่ ยงที่ มี โอกาสเกนดขึ้นสูงมาก 
เนื่องจากเกนดการช ารมดเสียหายจากการนช้งานรถยนต์ผนดประเภทได้
ง่าย และช ารมดบ่อยวรั้ง เนื่องจากต้องมีการน ารถยนต์ไปนนการกู้
ชพี ส าหรับน าผู้ป่วย ส่งโรงพยาบาล 

          2.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันเฝ้ำระวังควบคุมโรคติดต่อ 
และโรคไม่ติดต่อ พบว่า เป็นววามเสี่ยงที่ไม่สามารถววบวมมได้ 
เนื่องจากเชื้อไวรัสโววนด-2019 เกนดการแพร่ระบาดอย่างเป็นวง
กว้าง ยากแก่การววบวมมและป้องกัน 

         ๒.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
         พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ท านห้เกนดการแพร่ระบาดของยาเสพตนด
นนพ้ืนที่วือ การขาดการดูแลเอานจนส่จากพ่อแม่ผู้ปกวรอง ขาด
ววามอบอม่นนนวรอบวรัวและววามอยากรู้อยากลอง พ่อแม่
ผู้ปกวรองไม่กล้ายอมรับและนห้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลาน
ของตนเสพหรือว้ายาเสพตนด เพราะไม่ต้องการนห้วนอ่ืนรู้ อาจท า
นห้สังวมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสนนการด าเนนนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตนดเป็นไปด้วยววามยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงาน
รัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจนตนจของประชาชนนนพืน้ทีด้่วย 

กองคลัง 

        2.4 กิจกรรมด้ำนบริหำรกำรเงินและบัญชี 
               การประเมนนววามเสี่ยง  การจัดท าระบบบัญชี E-lass 
ต้องปฏนบัตนงานพร้อมกันนนระยะเวลาเดียวกัน ท านห้ระบบ
สารสนเทศ ล่าช้า ท านห้บันทึกระบบไม่ทัน และวรบถ้วนตรงตาม
งานระบบบัญชี 

         ๒ .5  กิ จกรรมด้ ำน งำน พัฒ นำและจั ด เก็ บ รำยได้ 
               การประเมนนววามเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามี
การจัดเก็บรายได้ลดลง เนื่องจากมีประเมนนภาษีที่ดนนและสน่งปลูก
สร้างไม่วรบทมกแปลง 

 

 

         กำรประเมินควำมเสี่ยงในเทศบำล
ต ำบ ลห น องห ญ้ ำล ำด  อยู่ ใน ระดั บ ที่
เหมำะสมครอบคลุมทุกด้ำนมำกขึ้นกว่ำกำร
ประเมินครั้ งก่อน เพรำะมีกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ ระดับส่วนงำนและระดับ
กิจกรรมกำรท ำงำนที่สอดคล้องกันมำกขึ้น 
เน้นในกิจกรรมย่อย และติดตำมควบคุมใน
แต่ละส่วนงำนเพิ่มขึ้น  ต้องอำศัยควำม
ร่วมมือทั้งจำกผู้บริหำร  พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำงทุกระดับอยำ่งจรงิจัง     
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
กองช่ำง 

           ๒.6  กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง               
                   การประเมนนววามเสี่ยงเกนดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก วือ วัสดม และวรมภัณฑ์ นนการซ่อมแซมบ ารมงรักษาระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ  
แรงกระแทกและแตกหักง่าย 

 

กองกำรศึกษำ 

            ๒.7 กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ 
                 การประเมนนววามเสี่ยงเกนดจากสภาพแวดล้อม
ภายนนวือ การปฏนบัตนงานด้านพัสดม การเงนนและการบัญชี ของด้าน
การศึกษา บมวลากรยังขาดววามรู้ ววามเข้านจด้านการพัสดม 
การเงนนและการบัญชี      

3. กิจกรรมกำรควบคุม 

         ๓.๑ กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำนและกำร

บ ำรุงรักษำ กนจกรรมการววบวมมที่มีอยู่ ปรากฏว่ามีว าสั่งแบ่งงาน

นห้เจ้าหน้าทีร่ับผนดชอบรถยนต์แต่ละวันพร้อม การนช้รถยนต์นห้

ชัดเจน หัวหน้าส านักปลัดววบวมมและมอบหมายนห้เจ้าพนักงานขับ

รถยนต์ทมกวันววบวมมเข็มไมล์กอ่นรถออกและรายงานการววบวมม

นห้ทราบ ภายนนวันที่ ๑๐ เป็นประจ า ของทมกเดือน 
           ๓.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุม
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ  จัดนห้มีการประชาสัมพันธ์การแพร่
ระบาด นห้ประชาชนได้รับทราบนนการปฏนบัตนตัว เว้นระยะห่างทาง
สังวม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือนห้สะอาด การจัดท าสถานที่กัก
ตัว ผู้ที่มีววามเสี่ยงสูง สถานที่พักวอยส าหรับผู้ป่วยตนดเชื้อ 
          ๓.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
จัดนห้มีการอบรมโทษของยาเสพตนดนนกลม่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, 
ส่งเสรนมกนจกรรมที่นช้เวลาว่างนห้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทมกเพศ
ทมกวัย เช่น การสร้างจนตอาสา, กีฬาต้านยาเสพตนด, กนจกรรมพ่ีสอน
น้อง เป็นต้น และจัดกนจกรรมตรวจสารเสพตนดนนโรงเรียนและจมด
เสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสรา้งววามตระหนักเกี่ยวกับยาเสพตนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกำรควบคุม 
 
ผลกำรประเมิน พบว่ำ เป็นววามเสี่ ยงที่
เกนดขึ้นนนภารกนจของงานทัง้  ส านัก/กอง  
เป็ น  จ ำนวน    5    กิ จกรรม   ทั้ งที่ เป็ น
กนจกรรมเดนมที่ได้วางแผนการปรับปรมงไปแล้ว
นนงวดก่อนและมีไดก้ารปรับปรมงต่อไป   
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

กจิกรรมควบคุม (ต่อ) 

กองคลัง 
             ๓.4  กิจกรรมด้ำนบริหำรกำรเงินและบัญชี 
           ๓.5  กิจกรรมด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 

ทั้ง  2  กิจกรรม มีกิจกรรมกำรควบคุม ดังนี้ 

           1. ปฏนบัตนหน้าที่ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสรนมการ
ปกวรองท้องถน่น  นนระบบบัญชี E-lass 

           2. ปฏนบัตนตาม พรบ.ภาษีท่ีดนนและสน่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

           3. มีว าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผนดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร มผีู้อ านวยการกองวลังดูแลรับผนดชอบ  

 

กองช่ำง 

       3.6 กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง จัดซื้อ จัดหา
วัสดม วรมภัณฑ์นนการซ่อมแซมบ ารมงรรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
และระบบประปา ที่สามารถนช้งานได้วงทนถาวร และนช้การได้
ยาวนาน 
 
กองกำรศึกษำ 
      3.7 กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ ตรวจสอบการ
ปฏนบัตนงานด้านการพัสดมและการบัญชีของงานบรนหารการศึกษา 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

        ๔ .๑  มี การรวบ รวมข้ อมู ล  กฎ ห มาย  ระ เบี ยบ  มตน
วณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏนบัตนต่าง ๆ แจ้งนห้พนักงานทราบเพ่ือ
นช้เป็นแนวทางการปฏนบัตนงาน 

        ๔.๒ จัดนห้มีประชมมชี้แจง ท าววามเข้านจนนนโยบายและ
แนวทางการปฏนบัตนงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นห้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึง 

        ๔.๓ มีการนช้ระบบอนนเตอร์เน็ตช่วยนนการปฏนบัตนหน้าที่ และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 

        ๔.๔ จัดนห้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
นห้กับประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

๕. วิธีกำรติดตำมประเมินผล 
         นช้แบบสอบทานเป็นเวรื่องมือนนการตนดตามประเมนนผล 
เพ่ือสอบทานการปฏนบัตนงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏนบัตน  
หวัหน้างาน และปลัดเทศบาลต าบลต้องตนดตามก ากับดูแล เพ่ือนห้
การด าเนนนงานของส านักปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนนนงาน
ประจ าปีของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

ผลกำรประเมิน  สารสน เทศและสื่ อสาร          

นนภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของ

เทศบาลต าบลหนองหญ้ าลาด   มีววาม

เหมาะสมวรอบวลม มทม กด้ าน  ท า นห้ การ

ปฏนบัตนงานเป็นไปด้วยววามสะดวกรวดเร็วมาก

ขึ้น 

 

 

 

ผลกำรประเมิน วิธีกำรติดตำมประเมินผล 

การตนดตามประเมนนผลการววบวมมภายนนของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ถือปฏนบัตนตาม
แนวทางการตนดตามประเมนนผลการววบวมม
ภายนน ซึ่งก าหนดนนเอกสารว าแนะน าการ
จั ด ท า ร า ย ง า น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  
กระทรวงการวลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

ผลกำรประเมนิโดยรวม 

  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  การประเมนนองว์ประกอบววบวมมภายนนวรบทั้ง ๕ องว์ประกอบของ
การววบวมมภายนน หรือการววบวมมเป็นไปตามระเบียบฯ กระทรวงการวลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  มีการววบวมมที่เพียงพอและมีประสนทธนผล
ตามสมววร แต่ยังมีจมดอ่อนที่ต้องท าการปรับปรมงการววบวมมภายนน ดังนี้  
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1. กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำนและกำรบ ำรุงรักษำ  การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับนช้นน

ภารกนจของเทศบาล บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพนช้งานท านห้รถยนต์ช ารมดเสียหายเร็ว การนช้รถยนต์

ส่วนกลาง บางวรั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตมนห้ไม่สามารถปฏนบัตนหน้าที่ได้ ท านห้การไปตนดต่อราชการ

จ าเป็นต้องมีวนขับรถแทน ซ่ึงอาจไม่อยู่นนภาระหน้าที่หรือววามรับผนดชอบของบมววลนั้น 
2. กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ  จัดนห้มีการ

ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาด นห้ประชาชนได้รบัทราบนนการปฏนบัตนตัว เว้นระยะห่างทางสังวม สวมหน้ากาก
อนามยั ล้างมือนห้สะอาด การจัดท าสถานที่กักตัว ผู้ที่มีววามเสี่ยงสูง สถานที่พักวอยส าหรับผู้ป่วยตนดเชื้อ 
          3. กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพตนดนนกลม่ม
วัยรม่น และประชาชนไม่นห้ววามร่วมมือนนการแจ้งเบาะแสผู้ว้า ผู้เสพ สาเหตมเกนดจากประชาชนไม่นห้ววาม
ร่วมมื อ นนการแจ้ ง เบ าะแส  วั ย รม่ น อยากทดล อง  ขาดการดู แล เอานจ นส่ จ าก พ่ อแม่ ผู้ ป กว รอง 
          4. กิจกรรมด้ำนบริหำรกำรเงนิและบัญชี การด าเนนนการบันทกึนนระบบ e-lass ระบบมีววามล่าช้า 
เนื่องจากมีการบันทักข้อมูลพร้อม ๆ กันนนระยะเวลาพร้อมกัน 
          5. กิจกรรมด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  พบว่า การจัดเก็บรายได้ลดลง เนื่องจากมีการ
ประเมนนภาษีที่ดนนและสน่งปลูกสร้างไม่วรบทมกแปลง ได้รับข้อมูลแปลงที่ดนนจากกรมที่ดนนไม่เป็นปัจจมบัน พ้ืนที่
บางส่วนเป็นที่ สปก. พ้ืนที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ และที่ไม่มีเอกสารสนทธน ประกอบกับที่ดนน สปก. มีการซื้อขายกัน ท า
นห้ข้อมูลไม่ตรงกับทีไ่ด้รับมาจาก สปก. 
 6. กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง  พบว่า วัสดมและวรมภัณฑ์ นนการซ่อมแซมบ ารมงรักษา
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ  แรงกระแทกและแตกหักง่าย 
  7. กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ พบว่า การปฏนบัตนงานด้านพัสดมการเงนนและการบัญชี                
ของด้านการศึกษา บมวลากรยังขาดววามรู ้ววามเข้านจด้านการพัสดม การเงนนและการบัญชี      
 

                                                                       (ลงชื่อ)                       ผู้รายงาน  
             (นางกันตพัชร์  ไชยนา) 

                    ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
                                                                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 
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แบบ ปค. 5 
เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่   30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕64 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม

แผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น ๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ควำมเส่ียง 
 

 

 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
หน่วยงำน 

ที่
รับผิดชอบ 

ส ำนักปลัดเทศบำล 
1. กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของ
หน่วยงำนและกำรบ ำรุงรักษำ 
วัตถุประสงค์กำรควบคุม 
เพ่ือนห้การนช้รถยนต์ของหน่วยงานมี
ววามเหมาะสมกับประเภทการนช้งาน 
และได้รับการบ ารมงรักษานห้มีสภาพนช้
งานได้ดีอยู่เสมอ 
 

 
๑. การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับ
นช้นนภารกนจของเทศบาล  
บางประเภทไม่เหมาะสมกับ
สภาพนช้งานท านห้รถยนต์
ช ารมดเสียหายเร็ว เช่น นนการ
กู้ชีพ น าส่งผู้ป่วยหรือ
บาดเจ็บ ต่าง ๆ ส่ง รพ. 
๒. การนช้รถยนต์ส่วนกลาง 
บางวรั้งพนักงานขับรถลา
หรือมีเหตมนห้มีสามารถปฏนบัตน
หน้าที่ได้ ท านห้การไปตนดต่อ
ราชการจ าเป็นต้องมี
วนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่
นนภาระหน้าที่หรือววาม
รับผนดชอบของบมววลนั้น 

 
๑. มีว าสั่งแบ่งงานนห้
เจ้าหน้าทีร่ับผนดชอบรถยนต์
แต่ละวันพร้อม การนช้
รถยนต์นห้ชัดเจน  
๒. หัวหน้าส านักปลัดววบวมม
และมอบหมายนห้เจ้า
พนักงานขบัรถยนต์ทมกวนั
ววบวมมเข็มไมล์ก่อนรถออก
และรายงานการววบวมมนห้
ทราบ ภายนนวันที่ ๑๐ เป็น
ประจ า ของทมกเดือน  

 
๑. จากการ
ประเมนนผลพบว่า
เนื่องจากมีประชาชน
ที่ไม่มรีถยนต์นช้นน
การขนส่งผู้ป่วย 
ดังนั้น เพ่ือนห้
สามารถบรรเทา
ววามเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ จึง
จ าเป็นต้องจัดหา
รถยนต์เพน่มเตนม 
 

 
๑. การจัดซื้อรถยนต์
ส าหรับนช้นนภารกนจของ
เทศบาล บางประเภทไม่
เหมาะสมกับสภาพนช้
งานท านห้รถยนต์ช ารมด
เสียหายเร็ว  
๒. การนช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางวรั้ง
พนักงานขับรถลาหรือมี
เหตมนห้มีสามารถปฏนบัตน
หนา้ทีไ่ด้ ท านห้การไป
ตนดต่อราชการ
จ าเป็นต้องมีวนขับรถ
แทน ซึ่งอาจไม่อยู่นน
ภาระหน้าที่หรือววาม
รับผนดชอบของบมววลนั้น 

 
๑.  ผู้บรนหารได้ว่ากล่าว
ตักเตือนและนห้พนักงาน
ขับรถทมกวันรับผนดชอบ
บ ารมงดูแลรักษารถยนต์
แต่ละวันนห้มีสภาพดี
สามารถนช้งานได้ดีอยู่
เสมอ หากเกนดเหตมช ารมด
เสียหายนห้แต่ละวน
รับผนดชอบ และรีบแจ้ง
นห้ผู้บังวับบัญชา
ตามล าดับชั้นเหนือตน
ขึน้ไปทราบทันที 
๒. นห้เจ้าหน้าที่พัสดม
ตนดตาม ตรวจสอบสภาพ
รถยนต์นห้สามารถนช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ 

 
งานบรนหาร
ทั่วไป 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม

แผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น ๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ควำมเสี่ยง 
 

 

 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
หน่วยงำน 

ที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมดำ้นกำรป้องกันเฝ้ำระวัง
และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อ   
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรว
ตนดเชื้อไวรัสโวโรนา-2019     
นนกลมม่ประชาชนทมกเพศ ทมกวัย 
 
  

1.มีการแพร่ระบาดของโรว
ตนดเชื้อไวรัสโวโรนา-2019 
๒.ประชาชนไม่นห้ววาม
รว่มมือนนการปอ้งกันการเกนด
การแพร่ระบาด 
 

1.จดัท าสถานที่กักตัว แยก
ออกจากพ้ืนที่ชมมชนส าหรับผู้
ที่มีววามเสี่ยง 
2.ประชาสัมพันธ์นห้ผู้น า
หมู่บ้าน ชมมชน มีววามเข้านจ
การป้องกันและววบวมมการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    
โวโรนา-2019 

มีการววบวมม แต่ไม่
สามารถววบวมมการ
เกนดการแพร่ระบาด 

๑. มีการแพร่ระบาดของ
โรวตนดเชื้อไวรัสโวโรนา-
2019 
๒. ประชาชนไม่นห้ววาม
ร่วมมือการป้องกันการ
เกนดการตนดเชื้อโรว 
 

1. จัดนห้มีการ
ประชาสัมพันธ์ การ
ป้องกัน สวมหน้ากาก 
หน้าอนามัย เว้น
ระยะห่าง ล้างมือ
บ่อยวรั้ง 
๒. จัดท าสถานที่พักวอย 
ส าหรบัผู้ป่วยตนดเชื้อ
ไวรัสโวโรนา-2019 
เพ่ือป้องกนัการเกนดการ
แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง 

งาน
สาธารณสมข 

3.กิจกรรมด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพตนดนนกลม่มประชาชนทมกเพศทมกวัย 
 
  

1.มีการแพร่ระบาดของยา
เสพตนดนนกลม่มวัยรม่น 
๒.ประชาชนไม่นห้ววาม
รว่มมือนนการแจ้งเบาะแส
ผู้ว้า ผู้เสพ 
 

๑.ส่งเสรนมกนจกรรมเด็ก   
และเยาวชน ด้านกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. ตรวจหาสารเสพตนดนน
กลม่มเสี่ยง 

มีการววบวมม       
แต่ยังไม่ทั่วถึง 

๑. มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตนดนนกลม่มวัยรม่น 
๒. ประชาชนไม่นห้ววาม
ร่วมมือนนการแจ้ง
เบาะแสผู้ว้า      ผู้เสพ 

๑.จัดนห้มีการอบรมโทษ
ของยาเสพตนดนนกลม่ม
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
๒.ส่งเสรนมกนจกรรมที่นช้
เวลาว่างนห้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน
ทมกเพศทมกวัย  

งานป้องกัน
และบรรเทา
สารธารณ

ภัย 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม

แผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอืน่ ๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

กองคลัง 
4.กิจกรรมด้ำนบริหำรกำรเงิน   
และบัญชี 
วัตถุประสงค์กำรควบคุม 
   - เพ่ือเพน่มประสนทธนภาพนนการ
ปฏนบัตนงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน
การเบนกจ่ายเงนน 
 

 
การบันทกึระบบบัญชี E-lass 
นนระยะเวลาเดียวกันทั่วทมก
หน่วยงานท านห้ระบบ
เวรอืข่าย ล่าช้า 
 

 
๑. ถือปฏนบัตนตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องทางการเงนนบัญชี 
2. มีว าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผนดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
3. มีผู้อ านวยการกองวลัง
ตนดตาม  

 
1. ตรวจสอบการรับ 
และการน าฝากเงนน 
2. มีการตรวจสอ
เอกสารประกอบการ
เบนกจา่ยนห้วรบถ้วน
ถูกต้อง ก่อน
ด าเนนนการเบนก
จ่ายเงนนนนแต่ละ
รายการ 

 
การบันทึกระบบบัญชี  
E-lass นน ร ะ ย ะ เว ล า
เดียวกันทั่วทมกหน่วยงาน 
ท านห้ ระบบ เวรือข่ าย 
ล่าช้า 

 
เจ้าหน้าที่ การเงนนและ
หัวหน้ากองวลังมี การ
สอบทานการเบนกจ่าย
ตามข้ันตอน 

 
งานการเงนน
และบัญชี 

5.กิจกรรมด้ำนงำนพัฒนำ        
และจัดเก็บรำยได้ 
วัตถุประสงค์กำรควบคุม 
   -เพ่ือเพน่มประสนทธนภาพนนการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างวรบถ้วน 
น่าเชื่อถอื 

รายไดน้นการจัดเก็บภาษี
ที่ดนนและสน่งปลูกสร้างลดลง  

1.ถือปฏนบัตนตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
๒. มีว าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผนดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
๓. มีผู้อ านวยการกองวลัง
ตนดตาม  
 

1. ตรวจสอบการรับ
เงนนการน าส่งเงนนและ
การน าฝากเงนนเป็น
ประจ า 
2.เร่งรัดการจัดเก็บ
ภาษปีระเมนนภาษี
ที่ดนนนห้วรบถว้น 
ถูกต้อง 

มีการจัดเก็บรายได้ลดลง 
เนื่องจากมีประเมนนภาษี
ที่ดนนและสน่งปลูกสร้างไม่
วรบทมกแปลง 

1.ออกส ารวจข้อมูลที่ดนน
และสน่งปลูกสร้างเพน่มเตนม
จากที่ได้รับข้อมูลจาก
กรมท่ีดนนและข้อมูลจาก 
สปก. 
2.ศึกษา ฝึกอบรม
ระเบียบกฎหมายที่
เกีย่วข้อง 

งานจัดเก็บ
รายได้ 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม

แผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น ๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 
 

 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที ่

รับผิดชอบ 

กองช่ำง 
6. กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง     
และซ่อมบ ำรุง                      
วัตถุประสงค์กำรควบคุม 
 -เพ่ือลดปัญหาระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปาเกนดการช ารมดภายนนเขตพ้ืนที่
รับผนดชอบ 
 

 
1. การประเมนนววามเสี่ยง
เกนดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก วือ วัสดม และ
วรมภัณฑ์  ไม่สามารถทนต่อ
สภาพอากาศ  แรงกระแทก
และแตกหักง่าย 
2.เกนดจากสภาพแวดล้อมที่
เกนดข้ึนเองตามธรรมชาตน 

 
จัดซื้อ จัดหาวัสดมที่
สามารถนช้งานได้
วงทนถาวร และนช้
การได้ยาวนาน 
 

 
ตรวจสอบการนช้งานของ
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
และระบบประปาหมู
บ้าน 
-มอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน 

 
วัสดม และวรมภัณฑ์ 
ไฟฟ้า ประปา ไม่
สามารถทนต่อสภาพ
อากาศ  แรงกระแทก
และแตกหกัง่าย 

 
ววามเสี่ยงที่สามารถววบวมม
ได้ ไม่ต้องมีการปรับปรมงนน
ปีต่อไป 
 

 
งานออกแบบ
และก่อสร้าง 

กองกำรศึกษำ 
7. กิจกรรมด้ำนบริหำรกำรศกึษำ 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 -เพ่ืองานบรนหารการศึกษาและงาน
ส่งเสรนมการศึกษาเป็นไปด้วยววาม
เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย
ก าหนด 

   
การปฏนบัตนงานนนดา้นพัสดม 
การเงนนและบัญชี เจ้าหนา้ที่
ยังขาดววามรู้ววามเข้านจ
และววามช านาญเฉพาะด้าน  

 
ตรวจสอบการ
ปฏนบัตนงานด้านการ
พัสดมและการบัญชี 

 
การปฏนบัตนงานเกนดการ
ผนดพลาดทางระบบบัญชี
และพัสดม 

  
เจ้าหน้าที่ขาดววามรู้
ววามเข้านจด้านพัสดม 
การเงนนและบัญชี 

 
ววามเสี่ยงที่สามารถววบวมม
ได้ ไมต่้องมีการปรับปรมงนน
ปีต่อไป 
 

 
งานบรนหาร

ทั่วไป 

 
ลายมือชื่อ 

(นางกันตพัชร์   ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2564 
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แบบ  ปค.6 
 

รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน 
 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองหญ้ำลำด  

  ผู้ตรวจสอบภายนนของ เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด ได้สอบทานการประเมนนผลการววบวมม
ภายนนของหน่วยงาน ส าหรับปีสน้นสมดวันที่  30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564 ด้วยวนธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการวลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561
โดยวัตถมประสงว์เพ่ือนห้ววามมั่นนจอย่างสมเหตมสมผลว่าภารกนจของหน่วยงานจะบรรลมวัตถมประสงว์ของการววบวมม
ภายนนนนด้านการด าเนนนงานที่มีประสนทธนผลประสนทธนภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงนนและไม่นช่การเงนนที่เชื่อถือได้
ทันเวลาและโปร่งนส รวมทัง้ด้านการปฏนบัตนตามกฎหมาย ระเบยีบและข้อบังวับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนนงาน 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายนนเห็นว่าการววบวมมภายนนของ  เทศบำลต ำบล
หนองหญ้ำลำด  มีววามเพียงพอ ปฏนบัตนตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการวลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์กระทรวงการวลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.  2561 

     (ลงชื่อ) 
(นายวีระพล   วงศรี) 

ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 

กรณีได้สอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในแล้ว  มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ   ควำมเสี่ยง   
และกำรควบคุมภำยในหรือกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในส ำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวให้รำยงำนข้อตรวจพบ
หรอืข้อสังเกตดังกล่ำวในวรรคสำม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับววามเสี่ยง การววบวมมภายนนและหรือการ
ปรับปรมงการววบวมมภายนน สรมปได้ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยง 
1.1. กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำนและกำรบ ำรุงรักษำ การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับ   

นช้นนภารกนจของเทศบาลบางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพนช้งานท านห้รถยนต์ช ารมดเสียหายเร็วการนช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางวรั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตมนห้ไม่สามารถปฏนบัตนหน้าที่ได้ท านห้การไปตนดต่อราชการจ าเป็นต้อง 
มีวนขับรถแทนซ่ึงอาจไม่อยู่นนภาระหน้าที่หรือววามรับผนดชอบของบมววลนั้น 

1.2. กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีการแพร่ระบาด
ของโรวตนดเชื้อไวรัสโวโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการเฝ้าระวังตนดตามสถานการณ์ของโรวเพ่ือลดการแพร่
ระบาดนนวงกว้างและการเสียชีวนตนนกลม่มประชาชน ต้องมีการประชาสัมพันธ์นห้ประชาชนได้รับทราบนนการปฏนบัตน
ตัว เว้นระยะห่างทางสังวม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือนห้สะอาด  
                1.3. กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพตนดนนกลม่ม
วัยรม่น และประชาชนไม่นห้ววามร่วมมือนนการแจ้งเบาะแสผู้ว้า ผู้เสพ สาเหตมเกนดจากประชาชนไม่นห้ววามร่วมมือ  
นนการแจ้งเบาะแสวัยรม่นอยากทดลองขาดการดูแลเอานจนส่จากพ่อแม่ผู้ปกวรอง 
             1.4. กิจกรรมด้ำนบริหำรกำรเงินและบัญชี การด าเนนนการบันทึกนนระบบ e-lass ระบบมีววาม
ล่าช้า เนื่องจากมีการบันทักข้อมูลพร้อม ๆ กันนนระยะเวลาพร้อมกัน 



ห น ้ า  | 20 
 

 

               1.5. กิจกรรมด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  พบว่า การจัดเก็บรายได้ลดลง เนื่องจากมีการ
ประเมนนภาษีที่ดนนและสน่งปลูกสร้างไม่วรบทมกแปลง ได้รับข้อมูลแปลงที่ดนนจากกรมที่ดนนไมเ่ป็นปัจจมบัน พ้ืนที่บางส่วน
เป็นที่ สปก. พ้ืนที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ และที่ไม่มีเอกสารสนทธน ประกอบกับที่ดนน สปก. มีการซื้อขายกัน ท านห้ข้อมูลไม่ตรง
กับท่ีได้รับมาจาก สปก. 
  1.6. กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง พบว่า การประเมนนววามเสี่ยงเกนดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก วือ วัสดม และวรมภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าและระบบประปา  ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ    
แรงกระแทกและแตกหักง่าย                     
  1.7 กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ พบว่า การปฏนบัตนงานนนด้านพัสดม การเงนนและบัญชี 
เจ้าหนา้ที่ยังขาดววามรู้ววามเข้านจและววามช านาญเฉพาะด้าน 

2. กำรควบคุมภำยในและหรือกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
2.1. กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำนและกำรบ ำรุงรักษำ  ผู้บรนหารได้ว่ากล่าวตักเตือน

และนห้พนักงานขับรถทมกวันรับผนดชอบบ ารมงดูแลรักษารถยนต์แต่ละวันนห้มีสภาพดีสามารถนช้งานได้ดีอยู่เสมอ หาก
เกนดเหตมช ารมดเสียหายนห้แต่ละวนรับผนดชอบ  และรีบแจ้งนห้ผู้บังวับบัญชาตามล าดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันท ี 
นห้เจ้าหน้าที่พัสดมตนดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์นห้สามารถนช้งานได้ดีอยู่เสมอ  
   2.2. กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประชาสัมพันธ์นห้
ประชาชนได้รับทราบนนการปฏนบัตนตัว เว้นระยะห่างทางสังวม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือนห้สะอาด และเชนญชวน
นห้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัวซีนตามนโยบายของรัฐบาล          
                2.3. กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จัดนห้มีการอบรมโทษของยาเสพตนดนน
กลม่มเสี่ยงอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสรนมกนจกรรมที่นช้เวลาว่างนห้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทมกเพศทมกวัย  เช่น  การสร้างจนต
อาสา, กีฬาต้านยาเสพตนด, กนจกรรมพี่สอนน้อง  เป็นต้น 
             2.4. กิจกรรมด้ำนบริหำรกำรเงินและบัญชี นห้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรองววามถูกต้องก่อนด าเนนนการเบนกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงนนและหัวหน้ากองวลังมีการสอบทานการ
เบนกจ่ายตามข้ันตอน 
            2.5. กิจกรรมด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ออกภาวสนามนนการส ารวจข้อมูลที่ดนน       
และสน่งปลูกสร้าง เป็นประจ าทมกปี และขอข้อมูลแปลงที่ดนนจากหน่วยงานที่รับผนดชอบนห้เป็นปัจจมบัน เร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีนห้วรบ ทมกราย 
   2.6 กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง จัดซื้อ จัดหาวัสดมที่สามารถนช้งานได้วงทนถาวร 
และนช้การได้ยาวนาน 
     2.7 กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ ตรวจสอบการปฏนบัตนงานด้านการพัสดมและการบัญชีของ
งานบรนหารการศึกษา 
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ระดับหน่วยงำนย่อย 
 

แบบ ปค. 4 
 -ส ำนกัปลัดเทศบำล 
 -กองคลัง 
 -กองช่ำง 
 -กองกำรศึกษำ 
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แบบ ปค. 4 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ  วันที ่ 30   เดือน  กันยำยน   พ.ศ.  ๒๕64 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
    ๑.๑ กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำนและกำร
บ ำรุงรักษำ  เป็นววามเสี่ยงที่เกนดจากสภาพแวดล้อมภายนนวือ การ
จัดซื้อรถยนต์ส าหรับนช้นนภารกนจ ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  
บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพนช้งานท านห้รถยนต์ช ารมดเสียหาย
เร็ว และการนช้รถยนต์ส่วนกลาง บางวรั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตม
นห้ไม่สามารถปฏนบัตนหน้าที่ได้ ท านห้การไปตนดต่อราชการจ าเป็นต้องมี
วนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่นนภาระหน้าที่หรือววามรับผนดชอบของ
บมววลนั้น 
 
  1.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อ  
และโรคไม่ติดต่อ เป็นววามเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก วือมี
การแพร่ระบาดของโรวไวรัสโวโรนา-2019 ท านห้ยากต่อการววบวมม
ป้องกัน 

  ๑ .3  กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ ไขปัญหำยำเสพติด        

เป็นววามเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนนและภายนอก วือมีการแพร่

ระบาดของยาเสพตนดนนกลม่มวัยรม่น และประชาชนไม่นห้ววามร่วมมือ

นนการแจ้งเบาะแสผู้ว้า ผู้เสพย์ ท านห้ยากต่อการววบวมมป้องกัน 

 

ผลกำรประเมนิ 
      โวรงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด ประกอบด้วย ส านักปลัด,กองวลัง 
,กองช่าง และกองการศึกษา 

1. งานบรนหารงานทั่วไป 
2. งานการเจ้าหน้าที่ 
3. งานวนเวราะห์นโยบายและแผน 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานนนตนการ 
6. งานสวัสดนการสังวม 
7. งานสาธารณสมขสน่งแวดล้อม 
8. งานส่งเสรนมการเกษตร  

 
     จากการวนเวราะห์ประเมนนผลตามองว์ประกอบ
ของมาตรฐานการววบวมมภายนน ตามระเบียบฯ 
กระทรวงการวลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  พบว่ามีจมดอ่อนที่ตนดตามและววาม
เสี่ยงที่เกนดขึ้นนหม่ จ านวน  3  กนจกรรม  ดังนี้ 

๑. กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำน

และกำรบ ำรุงรักษำ 

๒. กิจกรรมกำรป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุม

โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ  

๓. กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ยำเสพตดิ 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 

          ๒.๑ กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำนและกำร

บ ำรุงรักษำ พบว่ำ เป็นววามเสี่ยงที่มีโอกาสเกนดขึ้นสูงมาก เนื่องจาก

เกนดการช ารมดเสียหายจากการนช้งานรถยนต์ผนดประเภทได้ง่าย และ

ช ารมดบ่อยวรั้ง เนื่องจากต้องมกีารน ารถยนต์ไปนนการกู้ชีพ ส าหรับน า

ผู้ป่วย ส่งโรงพยาบาล 

          2.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันเฝ้ำระวังควบคุมโรคติดต่อ 

และโรคไม่ติดต่อ พบว่า เป็นววามเสี่ยงที่ ไม่สามารถววบวมมได้ 

เนื่องจากเชื้อไวรัสโววนด-2019 เกนดการแพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้าง

ยากแก่การววบวมมและป้องกัน  

          ๒.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

         พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ท านห้เกนดการแพร่ระบาดของยาเสพตนดนน

พ้ืนที่วือ การขาดการดูแลเอานจนส่จากพ่อแม่ผู้ปกวรอง ขาดววาม

อบอม่นนนวรอบวรัวและววามอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกวรองไม่

กล้ายอมรับและนห้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือ

ว้ายาเสพตนด เพราะไม่ต้องการนห้วนอ่ืนรู้ อาจท านห้สังวมไม่ยอมรับ 

ซึ่งโอกาสนนการด าเนนนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตนดเป็นไป

ด้วยววามยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อ

สภาพจนตนจของประชาชนนนพืน้ทีด้่วย 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 

          ๓.๑ กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำนและกำร

บ ำรุงรักษำ กนจกรรมการววบวมมที่มีอยู่ ปรากฏว่ามีว าสั่งแบ่งงานนห้

เจ้าหน้าทีร่ับผนดชอบรถยนต์แต่ละวันพร้อม การนช้รถยนต์นห้ชัดเจน 

หัวหน้าส านักปลัดววบวมมและมอบหมายนห้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทมก

วันววบวมมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการววบวมมนห้ทราบ 

ภายนนวันที่ ๑๐  เป็นประจ า ของทมกเดือน 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมนิ / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมควบคุม (ต่อ) 
          ๓ .2  กิจกรรมด้ำนกำรป้องกัน เฝ้ำระวังและควบคุม
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ  จัดนห้มีการประชาสัมพันธ์การแพร่
ระบาด นห้ประชาชนได้รับทราบนนการปฏนบัตนตัว เว้นระยะห่างทาง
สังวม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือนห้สะอาด การจัดท าสถานที่กักตัว 
ผู้ที่มีววามเสี่ยงสูง สถานที่พักวอยส าหรับผู้ป่วยตนดเชื้อ 

           ๓.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

จัดนห้มีการอบรมโทษของยาเสพตนดนนกลม่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, 

ส่งเสรนมกนจกรรมทีน่ช้เวลาว่างนห้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทมกเพศทมก

วัย เช่น การสร้างจนตอาสา, กีฬาต้านยาเสพตนด, กนจกรรมพ่ีสอนน้อง 

เป็นต้น และจัดกนจกรรมตรวจสารเสพตนดนนโรงเรียนและจมดเสี่ยง

หมู่บ้าน เพ่ือสรา้งววามตระหนักเก่ียวกับยาเสพตนด 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

        ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มตนวณะรัฐมนตรี 
แนวทางการปฏนบัตนต่าง ๆ แจ้งนห้พนักงานทราบเพ่ือนช้เป็นแนว
ทางการปฏนบัตนงาน 

        ๔.๒ จัดนห้มีประชมมชี้แจง ท าววามเข้านจนนนโยบายและแนว
ทางการปฏนบัตนงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นห้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึง 

        ๔.๓ มีการนช้ระบบอนนเตอร์เน็ตช่วยนนการปฏนบัตนหน้าที่ และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 

       ๔.๔ จัดนห้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งานนห้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

๕. วิธีกำรติดตำมประเมินผล 

        นช้แบบสอบทานเป็นเวรื่องมือนนการตนดตามประเมนนผล เพ่ือ
สอบทานการปฏนบัตนงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏนบัตน  หัวหน้า
งาน และปลัดเทศบาลต าบลต้องตนดตามก ากับดูแล เพ่ือนห้การ
ด าเนนนงานของส านักปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนนนงานประจ าปีของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นนภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด มีววามเหมาะสม

วรอบวลมมทมกด้าน ท านห้การปฏนบัตนงานเป็นไปด้วย

ววามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

 

 

 

 

 

การตนดตามประเมนนผลการววบวมมภายนนของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ถือปฏนบัตนตามแนว
ทางการตนดตามประเมนนผลการววบวมมภายนน ซึ่ง
ก าหนดนนเอกสารว าแนะน าการจัดท ารายงานตาม
ระเบียบฯ กระทรวงการวลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏนบั ตนการววบวมมภายนนส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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ผลกำรประเมินโดยรวม 

  ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด การประเมนนองว์ประกอบววบวมมภายนนวรบทั้ง 4 องว์ประกอบ
ของการววบวมมภายนนหรือการววบวมมเป็นไปตามระเบียบฯ กระทรวงการวลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีการววบวมมที่เพียงพอและมีประสนทธนผลตามสมววร 
แต่ยังมีจมดอ่อนที่ต้องปรับปรมงการววบวมมภายนน ดังนี้  

1. กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยงำนและกำรบ ำรุงรักษำ  การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับนช้นนภารกนจ

ของเทศบาล บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพนช้งานท านห้รถยนต์ช ารมดเสียหายเร็ว การนช้รถยนต์ส่วนกลาง 

บางวรั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตมนห้ไม่สามารถปฏนบัตนหน้าที่ได้ ท านห้การไปตนดต่อราชการจ าเป็นต้องมีวนขับรถ

แทน ซึ่งอาจไม่อยู่นนภาระหน้าที่หรือววามรับผนดชอบของบมววลนั้น 
2. กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีการแพร่ระบาดของโรวตนด

เชื้อไวรัสโวโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการเฝ้าระวังตนดตามสถานการณ์ของโรวเพ่ือลดการแพร่ระบาด        
นนวงกว้างและการเสียชีวนตนนกลม่มประชาชน ต้องมีการประชาสัมพันธ์นห้ประชาชนได้รับทราบนนการปฏนบัตนตัว    
เว้นระยะห่างทางสังวม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือนห้สะอาด  
          3. กิจกรรมด้ำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพตนดนนกลม่มวัยรม่น             
และประชาชนไม่นห้ววามร่วมมือนนการแจ้งเบาะแสผู้ว้า ผู้เสพ สาเหตมเกนดจากประชาชนไม่นห้ววามร่วมมือนนการ
แจ้งเบาะแส วัยรม่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอานจนส่จากพ่อแม่ผู้ปกวรอง 
 

(ลงชื่อ)        ผู้รายงาน 
            (นางฉันท์ชนก   นามลี) 

                          หัวหน้าส านักปลัด 
                                                                วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 
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แบบ ปค. 4 
กองคลัง  เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที ่ 30  เดือน  กันยำยน   พ.ศ. ๒๕64 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 

     2 .1  กิ จกรรมด้ ำนกำรบริห ำรกำรเงินและบัญ ชี 
           การประเมนนววามเสี่ยงการจัดท าระบบบัญชี E-lass 
ต้องปฏนบัตนงานพร้อมกันนนระยะเวลาเดียวกัน ท านห้ระบบ
สารสนเทศ ล่าช้า ท านห้บันทึกระบบไม่ทัน และวรบถ้วนตรง
ตามงานระบบบัญชี 

      ๒.2  กิจกรรมด้ ำนงำนพัฒนำและจัด เก็บรำยได้ 
             การประเมนนววามเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่า
มีการจัดเก็บรายได้ลดลง เนื่องจากมีประเมนนภาษีที่ดนนและสน่ง
ปลูกสร้างไม่วรบทมกแปลง 
 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 

    ๓.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและบัญชี 
    ๓.2 กิจกรรมด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 

ทั้ง 2 กิจกรรม มีกิจกรรมกำรควบคุม ดังนี้ 

           1. ปฏนบัตนหน้าที่ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสรนม
การปกวรองท้องถน่น  นนระบบบัญชี E-lass 

          2. ปฏนบัตนตาม พรบ.ภาษีท่ีดนนและสน่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง                                      

          3. มีว าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผนดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร มีผู้อ านวยการกองวลังดูแลรับผนดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ได้วนเวราะห์ประเมนนระบบการววบวมมภายนนที่
ปรากฏตามว าสั่งมอบหมายงาน นนภารกนจ   ๔  
งาน  วือ 

1. งานบรนหารงานวลัง 
2. งานการเงนนและบัญชี 
3. งานพัฒนารายได้ 
4. งานพัสดมและทรัพย์สนน  

โดยวน เวราะห์  ประเมนนผลตามองว์ประกอบ

มาตรฐานการววบวมมภาย นนตามระเบี ยบฯ 

กระท รวงก ารวลั ง  ว่ าด้ ว ยม าต รฐ าน  แล ะ

หลักเกณฑ์ปฏนบั ตนการววบวมมภายนนส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่า  กำรบันทึก

บัญชี  ไม่ มีควำมเสี่ ยงที่ มีนั ยส ำคัญ  แต่ต้ อง

ด ำเนินกำรติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ  แต่พบควำม

เสี่ ยงให ม่ที่ ต้ องจั ดท ำแผนกำรปรับปรุงคื อ 

กิจกรรมด้ำนงำนกำรเงินและบัญชี, กิจกรรมด้ำน

งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มตนวณะรัฐมนตรี 
แนวทางการปฏนบัตนต่าง ๆ แจ้งนห้พนักงานทราบเพ่ือนช้เป็น
แนวทางการปฏนบัตนงาน 
    ๔.๒ จัดนห้มปีระชมมชี้แจง ท าววามเข้านจนนนโยบายและ
แนวทางการปฏนบัตนงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นห้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓ มีการนช้ระบบอนนเตอร์เน็ตช่วยนนการปฏนบัตนหน้าที่ 
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔ จัดนห้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
นห้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 

๕. วิธีกำรติดตำมประเมินผล 
     นช้แบบสอบทานเป็นเวรื่องมือนนการตนดตามประเมนนผล 
เพ่ือสอบทานการปฏนบัตนงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏนบัตน  หัวหน้างาน และปลัดเทศบาลต าบลต้องตนดตามก ากับ
ดูแล เพ่ือนห้การด าเนนนงานของส านักปลัดเป็นไปตามแผนการ
ด าเนนนงานประจ าปีของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

นนภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของเทศบาล

ต าบลหนองหญ้าลาด   มีววามเหมาะสมวรอบวลมม

ทมกด้าน ท านห้การปฏนบัตนงานเป็นไปด้วยววาม

สะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

การตนดตามประเมนนผลการววบวมมภายนนของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ถือปฏนบัตนตามแนว
ทางการตนดตามประเมนนผลการววบวมมภายนน ซึ่ง
ก าหนดนนเอกสารว าแนะน าการจัดท ารายงานตาม
ระเบยีบฯ กระทรวงการวลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

ผลกำรประเมินโดยรวม 
  กองวลัง  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  การประเมนนองว์ประกอบววบวมมภายนนวรบทั้ง 5 องว์ประกอบ
ของการววบวมมภายนน หรือการววบวมมเป็นไปตามระเบียบฯ กระทรวงการวลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  มีการววบวมมที่เพียงพอและมีประสนทธนผลตาม
สมววร แต่ยังมีจมดอ่อนที่ต้องท าการปรับปรมงการววบวมมภายนน ดังนี้  
         1. กิจกรรมด้ำนบริหำรกำรเงินและบัญชี  มีการบันทึกบัญชีนนระบบบัญชี  e-lass ระบบล่าช้า เนื่องจากมี
การนช้งานที่พร้อมกัน 

         2. กิจกรรมด้ำนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  พบว่า มีการประเมนนภาษีท่ีดนนและสน่งปลูกสร้างยังไม่
วรบถ้วนทมกแปลง เนื่องจากขาดการเข้านจนนตัวระเบียบกฎหมาย 
 

                                                                     (ลงชื่อ)           ผู้รายงาน  
                (นางสมชัญญา  ตรองจนต) 
                 ผู้อ านวยการกองวลัง       

                                                                       วันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 
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แบบ ปค. 4 
กองช่ำง  เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ  วันที ่  30   เดือน   กันยำยน    พ.ศ. ๒๕64 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง   
๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม          
    การประเมนนววามเสี่ยงเกนดจากสภาพแวดล้อมภายนอก วือ วัสดม 
และวรมภัณฑ์  ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ  แรงกระแทกและ
แตกหักง่าย 

 

2. กำรประเมินควำมเส่ียง                                                      
    2.1  การประเมนนววามเสี่ยงเกนดจากสภาพแวดล้อมภายนอก วือ 

วัสดม และวรมภัณฑ์  ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ  แรงกระแทกและ
แตกหักง่าย 

    2.2 เกนดจากสภาพแวดล้อมที่เกนดขึ้นเองตามธรรมชาตน 
 
3.กิจกรรมกำรควบคุม 
    จดัซ้ือ จดัหาวัสดมนนการซ่อมแซมบ ารมงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และระบบประปา ทีส่ามารถนช้งานได้วงทนถาวรและนช้การได้อย่าง
ยาวนาน 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
    ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มตนวณะรัฐมนตรี 
แนวทางการปฏนบัตนต่าง ๆ แจ้งนห้พนักงานทราบเพ่ือนช้เป็นแนว
ทางการปฏนบัตนงาน 
    ๔.๒ จัดนห้มีประชมมชี้แจง ท าววามเข้านจนนนโยบายและแนว
ทางการปฏนบัตนงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นห้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึง 
    ๔.๓ มีการนช้ระบบอนนเตอร์เน็ตช่วยนนการปฏนบัตนหน้าที่          
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 

๕. วิธีกำรติดตำมประเมินผล 
     นช้แบบสอบทานเป็นเวรื่องมือนนการตนดตามประเมนนผล เพื่อสอบ
ทานการปฏนบัตนงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏนบัตน  หัวหน้างาน 
และปลัดเทศบาลต าบลต้องตนดตามก ากับดแูล เพ่ือนห้การด าเนนนงาน
ของส านักปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนนนงานประจ าปีของเทศบาล
ต าบลหนองหญา้ลาด 

ได้วนเวราะห์ประเมนนระบบการววบวมมภายนน ที่
ปรากฏตามว าสั่งแบ่งงานนนภารกนจ   3  งาน 
วือ 
     ๑. งานววบวมมอาวาร 
     ๒. งานส ารวจและออกแบบ 
     3. งานก่อสร้างและซ่อมบ ารมง 

โดยวนเวราะห์  ประเมนนผลตามองว์ประกอบ
มาตรฐานการววบวมมภายนน ตามระเบียบฯ 
กระทรวงการวลั ง  ว่ าด้ วยม าตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ผลการประเมนน  
พบว่า  การตนดตามประเมนนผลบรรลมวัตถมประสงว์
ของการววบวมม และไม่พบจมดอ่อนที่ เกนดขึ้น  
เพราะมีการตนดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่วข้องเพ่ือนห้ววามเสี่ยงลดลง     

   

นนภาพรวมระบบสารและการสื่ อสารของ

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  มีววามเหมาะสม

วรอบวลมมทมกด้าน ท านห้การปฏนบัตนงานเป็นไป

ด้วยววามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

 

 

การตนดตามประเมนนผลการววบวมมภายนนของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ถือปฏนบัตนตามแนว
ทางการตนดตามประเมนนผลการววบวมมภายนน ซึ่ง
ก าหนดนนเอกสารว าแนะน าการจัดท ารายงาน
ตามระเบี ยบฯ  กระทรวงการวลั ง ว่ าด้ วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมม
ภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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ผลกำรประเมินโดยรวม 

  กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  การประเมนนองว์ประกอบววบวมมภายนนวรบทั้ง  ๕  องวป์ระกอบ
ของการววบวมมภายนน หรือการววบวมมเป็นไปตามระเบียบฯ กระทรวงการวลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  มีการววบวมมที่เพียงพอและมีประสนทธนผลตาม
สมววร ไม่พบจุดอ่อนที่ต้องท ำกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  

                            
 

                                                                         (ลงชื่อ)          ผู้รายงาน  
                  (นายรังสี  กงัวาลย์) 

                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                                                       วันที่  30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 
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แบบ ปค. 4 
กองกำรศึกษำ  เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที ่  30   เดือน   กันยำยน    พ.ศ. ๒๕64 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 

     เกนดจากสภาพแวดล้อมภายนน วือ เจ้าหน้าที่ไม่มีววามรู้ด้าน

การพัสดม ด้านการเงนนและบัญชี 

๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 

     การปฏนบัตนงานนนด้านพัสดม การเงนนและบัญชี เจ้าหนา้ที ่     

ยังขาดววามรู้ววามเข้านจและววามช านาญเฉพาะด้าน  

 
3. กิจกรรมกำรควบคุม                                               
    ตรวจสอบการปฏนบัตนงานด้านการพัสดมและการบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

       ๔ .๑  มี ก ารรวบ รวมข้ อมู ล  กฎ ห มาย  ระ เบี ย บ  มตน
วณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏนบัตนต่าง ๆ แจ้งนห้พนักงานทราบเพื่อ
นช้เป็นแนวทางการปฏนบัตนงาน 

       ๔.๒ จดันห้มีประชมมชี้แจง ท าววามเข้านจนนนโยบายและแนว
ทางการปฏนบัตนงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นห้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึง 

      ๔.๓ มีการนช้ระบบอนนเตอร์เน็ตช่วยนนการปฏนบัตนหน้าที่     
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 

กองศึกษำ  ได้แบ่งโวรงสร้างงานและการปฏนบัตนงาน
ออกเป็น  4  งานวือ  

1. งานบรนหารการศึกษา  
2. งานส่งเสรนมการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

3. งานกนจกรรมเด็กและเยาวชน 

4. งานส่งเสรนมกีฬาและนันทนาการ   

จากการวนเวราะห์ประเมนนผลตามองว์ประกอบของ
มาตรฐานการววบวมมภายนน  ตามระเบี ยบฯ
กระทรวงการวลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  ไม่พบจุดอ่อนในกำรควบคุมภำยใน 

การประเมนนววามเสี่ยงนนกองการศึกษาเทศบาล
ต าบลหนองหญ้ าลาดอยู่ นนระดับที่ เหมาะสม
วรอบวลมมทมกด้านมากขึ้นกว่าการประเมนนวรั้งก่อน
เพราะมีการก าหนดวัตถมประสงว์ระดับส่วนงานและ
ระดับกนจกรรมการท างานที่สอดวล้องกันมากขึ้น เน้น
นนกนจกรรมย่อย และตนดตามววบวมมนนแต่ละส่วนงาน
เพน่มขึ้น ต้องอาศัยววามร่วมมือทั้ งจากผู้บรนหาร 
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างทมกระดับอย่าง
จรนงจัง 

 

นนภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของเทศบาล

ต าบลหนองหญ้าลาด   มีววามเหมาะสมวรอบวลมม

ทมกด้าน ท านห้การปฏนบัตนงานเป็นไปด้วยววามสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมนิ / ข้อสรุป 

๕. วิธีกำรติดตำมประเมินผล 
     นช้แบบสอบทานเป็นเวรื่องมือนนการตนดตามประเมนนผล เพื่อ
สอบทานการปฏนบัตนงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏนบัตน  
หัวหน้างาน และปลัดเทศบาลต าบลต้องตนดตามก ากับดูแล 
เพ่ือนห้การด าเนนนงานของส านักปลัดเป็นไปตามแผนการ
ด าเนนนงานประจ าปีของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 

การตนดตามประเมนนผลการววบวมมภายนนของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาด ถือปฏนบัตนตามแนวทางการ
ตนดตามประเมนนผลการววบวมมภายนน ซึ่งก าหนดนน
เอกสารว าแนะน าการจัดท ารายงานตามระเบียบฯ 
กระทรวงการวลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

 

 

ผลกำรประเมินโดยรวม 
  กองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  การประเมนนองว์ประกอบววบวมมภายนนวรบทั้ง ๕ 
องว์ประกอบของการววบวมมภายนน หรือการววบวมมเป็นไปตามระเบียบฯ กระทรวงการวลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏนบัตนการววบวมมภายนนส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  มีการววบวมมทีเ่พียงพอและมี
ประสนทธนผลตามสมววร  ยังไม่พบจุดอ่อนที่ต้องท ำกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  

       
 

                      (ลงชื่อ)              ผู้รายงาน 
                  (นางสมชัญญา  ตรองจนต) 

                ผู้อ านวยการกองวลัง รักษาราชาแทน 
                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

                 วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 
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แบบ ปค. 5 
 
     -ส ำนักปลัดเทศบำล 
     -กองคลัง 
     -กองช่ำง 
     -กองกำรศึกษำ 
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แบบ ปค. 5 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่   30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕64 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอืน่ ๆ ท่ีส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ควำมเสี่ยง 
 

 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
 

 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 

 
ควำมเสี่ยง 
ทีย่ังมีอยู่ 

 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 
หน่วยงำน 

ที่
รับผิดชอบ 

ส ำนักปลดัเทศบำล 
1. กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนต์
ของหน่วยงำนและกำร
บ ำรุงรักษำ 
วัตถุประสงค์กำรควบคุม 
-เพ่ือนห้การนช้รถยนต์ของ
หน่วยงานมีววามเหมาะสมกับ
ประเภทการนช้งาน และได้รับ
การบ ารมงรักษานห้มีสภาพนช้งาน
ได้ดอียู่เสมอ 
 

 
๑. การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับ
นช้นนภารกนจของเทศบาล  
บางประเภทไม่เหมาะสมกับ
สภาพนช้งานท านห้รถยนต์
ช ารมดเสียหายเร็ว เช่น นน
การกู้ชีพ น าส่งผู้ป่วยหรือ
บาดเจ็บ ต่าง ๆ ส่ง รพ. 
๒. การนช้รถยนต์ส่วนกลาง 
บางวรั้งพนักงานขับรถลา
หรอืมีเหตมนห้มีสามารถ
ปฏนบัตนหน้าที่ได้ ท านห้การไป
ตนดต่อราชการจ าเป็นต้องมี
วนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่
นนภาระหน้าที่หรือววาม
รับผนดชอบของบมววลนั้น 

 
๑. มีว าสั่งแบ่งงานนห้
เจ้าหน้าที่รับผนดชอบ
รถยนต์แต่ละวันพร้อม 
การนช้รถยนต์นห้ชัดเจน  
๒. หัวหน้าส านักปลัด
ววบวมมและมอบหมาย
นห้เจ้าพนักงานขับ
รถยนต์ทมกวันววบวมม
เข็มไมล์ก่อนรถออกและ
รายงานการววบวมมนห้
ทราบ ภายนนวันที่ ๑๐ 
เป็นประจ า ของทมก
เดือน  

 
๑. จากการ
ประเมนนผลพบว่า
เนื่องจากมี
ประชาชนที่ไม่มี
รถยนต์นช้นนการ
ขนส่งผู้ป่วย ดังนั้น 
เพ่ือนห้สามารถ
บรรเทาววาม
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้ จึง
จ าเป็นต้องจัดหา
รถยนต์เพน่มเตนม 
 

 
๑. การจัดซื้อรถยนต์
ส าหรับนช้นนภารกนจของ
เทศบาล บางประเภทไม่
เหมาะสมกับสภาพนช้งาน
ท านห้รถยนต์ช ารมดเสียหาย
เร็ว  
๒. การนช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางวรั้ง
พนักงานขับรถลาหรือมี
เหตมนห้มีสามารถปฏนบัตน
หน้าที่ได้ ท านห้การไป
ตนดต่อราชการจ าเป็นต้องมี
วนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่
อยู่นนภาระหน้าที่หรือ
ววามรับผนดชอบของบมววล
นั้น 

 
๑.  ผู้บรนหารได้ว่ากล่าว
ตักเตือนและนห้พนักงานขับ
รถทมกวันรับผนดชอบบ ารมง
ดูแลรักษารถยนต์แต่ละวัน
นห้มีสภาพดีสามารถนช้งานได้
ดีอยู่เสมอ หากเกนดเหตมช ารมด
เสียหายนห้แต่ละวน
รับผนดชอบ และรีบแจ้งนห้
ผู้บังวับบัญชาตามล าดับชั้น
เหนือตนขึน้ไปทราบทันที 
๒. นห้เจ้าหน้าที่พัสดมตนดตาม 
ตรวจสอบสภาพรถยนต์นห้
สามารถนช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

 
งาน
บรนหารงาน
ทั่วไป 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยทีจ่ัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ควำมเสี่ยง 
 

 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 

 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
หน่วยงำน 

ที่
รับผิดชอบ 

2.กิจกรรมกิจกรรมด้ำนกำร
ป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุม
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ   
วัตถุประสงค์กำรควบคุม 
-เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรวตนดเชื้อไวรัสโวโรนา-2019     
นนกลมม่ประชาชนทมกเพศ ทมกวัย 
 

1. มีการแพร่ระบาดของโรว
ตนดเชื้อไวรัสโวโรนา-2019 
๒. ประชาชนไม่นห้ววาม
รว่มมือนนการปอ้งกันการ
เกนดการแพร่ระบาด 
 
 

1.จัดท าสถานที่กักตัว 
แยกออกจากพ้ืนที่ชมมชน
ส าหรับผู้ที่มีววามเสี่ยง 
2.ประชาสัมพันธ์นห้ผู้น า
หมู่บ้าน ชมมชน มีววาม
เข้านจการป้องกันและ
ววบวมมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโวโรนา-
2019 

มีการววบวมม แต่ไม่
สามารวววบวมมการ
เกนดการแพร่ระบาด 

๑. มีการแพร่ระบาดของ
โรวตนดเชื้อไวรัสโวโรนา-
2019 
๒. ประชาชนไม่นห้ววาม
ร่วมมือการป้องกันการเกนด
การตนดเชื้อโรว 
 

1.จัดนห้มีการประชาสัมพันธ์
การป้องกัน สวมหน้ากาก 
หน้าอนามัย เว้นระยะห่าง 
ล้างมือบ่อยวรั้ง 
๒. จัดท าสถานที่พักวอย 
ส าหรับผู้ป่วยตนดเชื้อไวรัส   
โวโรนา-2019 เพ่ือป้องกัน
การเกนดการแพร่ระบาด    
เป็นวงกว้าง 

งาน
สาธารณสมข 

3.กิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 
วัตถุประสงค์กำรควบคุม 
- เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตนดนนกลม่มประชาชนทมก
เพศ ทมกวัย  

1. มีการแพร่ระบาดของยา
เสพตนดนนกลม่มวัยรม่น 
๒. ประชาชนไม่นห้ววาม
รว่มมือนนการแจ้งเบาะแส
ผู้ว้า ผู้เสพ 

๑.ส่งเสรนมกนจกรรมเดก็
และเยาวชน ด้านกีฬา
อย่างต่อเนื่อง 
๒. ตรวจหาสารเสพตนด
นนกลม่มเสี่ยง 

มีการววบวมม แต่ยัง
ไม่ทั่วถึง 

๑. มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตนดนนกลม่มวัยรม่น 
๒. ประชาชนไม่นห้ววาม
ร่วมมือนนการแจ้งเบาะแส
ผู้ว้า ผู้เสพ 
 

ส่งเสรนมกนจกรรมทีน่ช้เวลาว่าง
นห้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนทมกเพศทมกวัย เช่น 
การสร้างจนตอาสา , กีฬาต้าน
ยาเสพตนด, กนจกรรมพ่ีสอน
น้อง เป็นต้น 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 
ลายมือชื่อ              

(นางฉันทช์นก  นามลี) 
หวัหน้าส าน าปลัด 

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
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แบบ ปว. 5 
กองคลัง  เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕64 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจ

อ่ืน ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 
กำรควบคุม 
ภำยในที่มีอยู่ 

 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 
หน่วยงำน 

ที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
1.กิจกรรมด้ำนบริหำรกำรเงิน  และบัญชี 
วัตถุประสงค์กำรควบคุม 
-เพ่ือเพน่มประสนทธนภาพนนการปฏนบัตนงาน         
ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบนกจ่ายเงนน 
 

 
การบันทึกระบบ
บัญชี E-lass นน
ระยะเวลาเดียวกันทั่ว
ทมกหน่วยงานท านห้
ระบบเวรือข่าย ล่าช้า 
 

 
2. มีว าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผนดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
3. มีผู้อ านวยการ
กองวลังตนดตาม  

 
มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบนกจา่ยนห้
วรบถ้วนถูกต้อง ก่อน
ด าเนนนการเบนกจ่ายเงนนนนแต่
ละรายการ 

 
การบันทึกระบบ
บัญชี E-lass นน
ระยะเวลาเดียวกัน
ทัว่ทมกหน่วยงาน 
ท านห้ระบบ
เวรอืข่าย ล่าช้า 

 
เจ้าหน้าที่การเงนนและ
หัวหน้ากองวลังมีการ
สอบทานการเบนกจ่าย
ตามข้ันตอน 

 
งานการเงนน
และบัญชี 

2. กิจกรรมกำรจัดเก็บรำยได ้
วัตถุประสงค์กำรควบคุม 
 -เพื่อจัดเก็บรายได้นห้ได้ตามเปา้หมาย 
 

- ประชาชนยังไม่มี
ววามเข้านจระเบียบ
กฎหมายภาษีที่ดนนและ
สน่งปลูกสร้าง 
 

-ประชาสัมพนัธ์การ
ช าระภาษีนห้ทั่วถึงทมก
ราย 

-ยังจัดเก็บภาษไีด้ไม่วรบตาม
เป้าหมายบางรายไม่อยู่นน
พื้นที่ และการช าระภาษีเกนน
ก าหนดเวลา 
 

- การประเมนนภาษี
ไม่วรบถ้วนทมกราย 
ทมกแปลง   

- แจ้งประชาสัมพนัธ์
ช่องทางการช าระภาษี
เพน่มข้ึนและตนดตามการ
ช าระนห้ทันภายนน
ก าหนด 

 
งานพฒันา
และจัดเก็บ
รายได ้
 

 
ลายมือชื่อ        

(นางสมชัญญา  ตรองจนต) 
ผู้อ านวยการกองวลัง 

วันที่  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2564 
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แบบ ปค. 5 
กองช่ำง  เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยำยน  พ.ศ. ๒๕64 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม

แผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น ๆ 
ทีส่ ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 
 

 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
 

 
กำรประเมินผล

กำรควบคุมภำยใน 

 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 
หน่วยงำน 

ที ่
รับผิดชอบ 

กองช่ำง 
        กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง       
และซ่อมบ ำรุง                      
          วัตถุประสงค์กำรควบคุม 
        -เพ่ือลดปัญหาระบบไฟฟ้า 
ระบบประปาเกนดการช ารมดภายนนเขต
พ้ืนทีร่ับผนดชอบ 

1. การประเมนนววามเสี่ยงเกนด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
วือ วัสดม และวรมภัณฑ์  ไม่
สามารถทนต่อสภาพอากาศ  
แรงกระแทกและแตกหักง่าย 
2. เกนดจากสภาพแวดล้อมที่
เกนดข้ึนเองตามธรรมชาตน 

จัดซื้อ จัดหาวัสดมที่สามารถนช้
งานได้วงทนถาวร และนช้การ
ได้ยาวนาน 
 

1. ตรวจสอบการนช้
งานของระบบไฟฟ้า
สาธารณะและ
ระบบประปา
หมู่บ้าน 
2. มอบหมายงาน
อย่างชัดเจน 

วัสดม และวรมภัณฑ์ 
ไฟฟ้า ประปา ไม่
สามารถทนต่อ
สภาพอากาศ  แรง
กระแทกและ
แตกหักง่าย 

ววามเสี่ยงที่สามารถ
ววบวมมได้ ไม่ต้องมี
การปรับปรมงนนปี
ต่อไป 
 

งานออกแบบ
และก่อสร้าง 

 
ลายมือชื่อ 

(นายรังสี  กังวาลย์) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
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แบบ ปค. 5 
กองกำรศึกษำ   เทศบำลต ำบลหนองหญ้ำลำด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่   30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕64 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม

แผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น ๆ 
ทีส่ ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 
 

 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
 

 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 

 
ควำมเสี่ยง 
ทีย่ังมีอยู่ 

 
กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

 
หน่วยงำน 

ที ่
รับผิดชอบ 

กองกำรศึกษำ 
      กิจกรรมด้ำนบริหำรกำรศึกษำ 
     วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
     -เพ่ืองานบรนหารการศึกษา     และ
งานส่งเสรนมการศึกษาเป็นไปด้วยววาม
เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

การปฏนบัตนงานนนด้านพัสดม การเงนน
และบัญชี เจ้าหนา้ที่ยงัขาดววามรู้
ววามเข้านจและววามช านาญ
เฉพาะด้าน  

ตรวจสอบการปฏนบัตนงาน
ด้านการพัสดมและการ
บัญชี 

การปฏนบัตนงานเกนดการ
ผนดพลาดทางระบบ
บัญชีและพัสดม 

เจ้าหน้าที่ขาด
ววามรู้ววามเข้านจ
ด้านพัสดม การเงนน
และบัญชี 

ววามเสี่ยงที่
สามารถววบวมม
ได้ ไมต่้องมีการ
ปรับปรมงนนปี
ต่อไป 
 

งานธมรการ 

 
ลายมือชื่อ 

(นางสมชัญญา  ตรองจนต) 
ผู้อ านวยการกองวลัง รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
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