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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักปลดัเทศบาล 
    ๑.๑  กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน   
และการบ ารุงรักษา      
          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ 
การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับใช้ในภารกิจ ของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด  บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งาน
ท าให้รถยนต์ช ารุด เสียหายเร็ว  และการใช้ รถยนต์
ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ท าให้การไปติดต่อราชการ
จ าเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่
หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
   1.2  กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ เป็นความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา-2019 ท าให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน 

   ๑.3  กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติด  
          เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า  
ผู้เสพย์ ท าให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน 
     
           

 
ผลการประเมิน 
        โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด ประกอบด้วยส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
และกองการศึกษา 
        1 .1 ส านั กปลัด แบ่ ง โครงสร้ า งและการ
ปฏิบัติงาน ออกเป็น  8 งาน ดังนี้ 

๑) งานบริหารงานทั่วไป 
๒) งานการเจ้าหน้าที่ 
๓) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕) งานนิติการ 
๖) งานสวัสดิการสังคม 
๗) งานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 
๘) งานส่งเสริมการเกษตร  

           จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่ามีจุดอ่อนที่ติดตามและ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จ านวน  3  กิจกรรม  ดังนี้ 

1. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน
และการบ ารุงรักษา   

2. กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวัง           และ
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

3. กิจกรรมด้ านป้องกันและแก้ ไขปัญหา       
ยาเสพติด 
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กองคลัง 
         ๑.4  กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชีการรับ
และเบิกจ่ายเงิน 
               เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ การบันทึกระบบบัญชี (E-lass)ระบบไม่เสถียร
ท าให้ยากต่อการปฏิบัติงาน 
         ๑.5  กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
                 เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในคือ การจัดรายได้ลดลง  เนื่องจากมีการประเมิน
ภาษีที่ดิน  และสิ่งปลูกสร้างไม่ทันตามก าหนดได้รับข้อมูล
แปลงที่ดินจากกรมที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน พ้ืนที่บางส่วนเป็น
ที่ สปก. พ้ืนที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 
ประกอบกับที่ดิน สปก. มีการซื้อขายกัน ท าให้ข้อมูลไม่
ตรงกับที่ได้รับมาจาก สปก. 
  

 
กองช่าง 
         1.6  กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง               
         เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ วัสดุ และครุภัณฑ์  ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ  
แรงกระแทกและแตกหักง่าย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กองคลัง     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในที่ปรากฏตามค าสั่งมอบหมายงาน ในภารกิจ   
๔  งาน  คือ 

1. งานบริหารงานคลัง 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัฒนารายได้ 
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน  

โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่า
การบันทึกบัญชี ไม่มีความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ แต่ต้อง
ด าเนินการติดตามอย่างสม่ าเสมอ  แต่พบความเสี่ยง
ใหม่ที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงคือ กิจกรรมด้าน
งานการเงินและบัญชี, การจัดเก็บรายได้ 
 

กองช่าง 

     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน     
ที่ปรากฏตามค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ  3  งาน คือ 
     ๑. งานควบคุมอาคาร 
     ๒. งานส ารวจและออกแบบ 
     3. งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

     โดยวิ เคราะห์  ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  ผลการประเมิน  พบว่า มีจุดอ่อนที่
ติดตามและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  คือ กิจกรรม
ด้านงานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา  
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กองการศึกษา  

         1.7  กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ การ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและการบัญชี ของด้าน
การศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการ
พัสดุ การเงินและการบัญชี ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีได้ 

 

 

 
กองศึกษา  ได้แบ่งโครงสร้างงานและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น  4  งานคือ   

1. งานบริหารการศึกษา  
2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

4. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   

             จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน      ตาม
ระเบียบฯ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561  พบจุดอ่อนแต่สามารถควบคุม
ได้ไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการส่วนรวม  
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๒.  การประเมินความเสี่ยง 

ส านักปลดัเทศบาล 

          ๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บ ารุงรักษา พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มี โอกาสเกิดขึ้นสูงมาก 
เนื่องจากเกิดการช ารุดเสียหายจากการใช้งานรถยนต์ผิดประเภทได้
ง่าย และช ารุดบ่อยครั้ง เนื่องจากต้องมีการน ารถยนต์ไปในการกู้
ชีพ ส าหรับน าผู้ป่วย ส่งโรงพยาบาล 

          2.2 กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ 
และโรคไม่ติดต่อ พบว่า เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-2019 เกิดการแพร่ระบาดอย่างเป็นวง
กว้าง ยากแก่การควบคุมและป้องกัน 

         ๒.3 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพ้ืนที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาด
ความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่
ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลาน
ของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้คนอ่ืนรู้ อาจท า
ให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงาน
รัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย 

กองคลัง 

        2.4 กิจกรรมด้านบริหารการเงินและบัญชี 
               การประเมินความเสี่ยง  การจัดท าระบบบัญชี E-lass 
ต้องปฏิบัติงานพร้อมกันในระยะเวลาเดียวกัน ท าให้ระบบ
สารสนเทศ ล่าช้า ท าให้บันทึกระบบไม่ทัน และครบถ้วนตรงตาม
งานระบบบัญชี 

         ๒.5  กิ จกรรมด้ านงานพัฒนาและจั ด เก็บรายได้ 
               การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามี
การจัดเก็บรายได้ลดลง เนื่องจากมีประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างไม่ครบทุกแปลง 

 

 

         การประเมินความเสี่ยงในเทศบาล
ต า บลหนองหญ้ า ล าด  อยู่ ใ น ร ะดั บที่
เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการ
ประเ มินครั้ งก่อน เพราะมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับ
กิจกรรมการท างานที่สอดคล้องกันมากขึ้น 
เน้นในกิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมใน
แต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ต้องอาศัยความ
ร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง     
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กองช่าง 

           ๒.6  กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง               
                   การประเมินความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ วัสดุ และครุภัณฑ์ ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ  
แรงกระแทกและแตกหักง่าย 

 

กองการศึกษา 

            ๒.7 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา 
                 การประเมินความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในคือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและการบัญชี ของด้าน
การศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการพัสดุ 
การเงินและการบัญชี      

3. กิจกรรมการควบคุม 

         ๓.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ

บ ารุงรักษา กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ปรากฏว่ามีค าสั่งแบ่งงาน

ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้

ชัดเจน หัวหน้าส านักปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับ

รถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุม

ให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เป็นประจ า ของทุกเดือน 
           ๓.2 กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การแพร่
ระบาด ให้ประชาชนได้รับทราบในการปฏิบัติตัว เว้นระยะห่างทาง
สังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด การจัดท าสถานที่กัก
ตัว ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง สถานที่พักคอยส าหรับผู้ป่วยติดเชื้อ 
          ๓.3 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง , 
ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา, กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพ่ีสอน
น้อง เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุด
เสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการควบคุม 
 
ผลการประเมิน พบว่า เป็นความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนในภารกิจของงานทั้ง  ส านัก/กอง  
เป็น จ านวน   5   กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรม
เดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวด
ก่อนและมีได้การปรับปรุงต่อไป   



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กจิกรรมควบคุม (ต่อ) 

กองคลัง 
             ๓.4  กิจกรรมด้านบริหารการเงินและบัญชี 
           ๓.5  กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ทั้ง  2  กิจกรรม มีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 

           1. ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ในระบบบัญชี E-lass 

           2. ปฏิบัติตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

           3. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร มีผู้อ านวยการกองคลังดูแลรับผิดชอบ  

 

กองช่าง 

       3.6 กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง จัดซื้อ จัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ในการซ่อมแซมบ ารุงรรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
และระบบประปา ที่สามารถใช้งานได้คงทนถาวร และใช้การได้
ยาวนาน 
 
กองการศึกษา 
      3.7 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการบัญชีของงานบริหารการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

        ๔.๑  มี การรวบรวมข้ อมู ล  กฎหมาย  ระ เบี ยบ  มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

        ๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึง 

        ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 

        ๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
         ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
หัวหน้างาน และปลัดเทศบาลต าบลต้องติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้
การด าเนินงานของส านักปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

ผลการประเ มิน  สารสนเทศและสื่อสาร          

ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของ

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   มีความ

เหมาะสมครอบคลุ มทุกด้ าน  ท า ให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมาก

ขึ้น 

 

 

 

ผลการประเมิน วิธีการติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ถือปฏิบัติตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสารค าแนะน าการ
จั ด ท า ร า ย ง า น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามระเบียบฯ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
ตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องท าการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  

1. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา  การจัดซื้อรถยนต์
ส าหรับใช้ในภารกิจของเทศบาล บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานท าให้รถยนต์ช ารุดเสียหายเร็ว การ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ท าให้การไปติดต่อ
ราชการจ าเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 

2. กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ  จัดให้มี 



การประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาด ให้ประชาชนได้รับทราบในการปฏิบัติตัว เว้นระยะห่างทางสังคม สวม
หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด การจัดท าสถานที่กักตัว ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง สถานที่พักคอยส าหรับผู้ป่วยติด
เชื้อ 
           3. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความ
ร่ วมมื อ ในการแจ้ ง เบาะแส  วั ย รุ่ นอยากทดลอ ง  ขาดการดู แล เอา ใจ ใส่ จ าก พ่อแม่ ผู้ ปกครอง 
          4. กิจกรรมด้านบริหารการเงินและบัญชี การด าเนินการบันทึกในระบบ e-lass ระบบมีความล่าช้า 
เนื่องจากมีการบันทักข้อมูลพร้อม ๆ กันในระยะเวลาพร้อมกัน 
          5. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  พบว่า การจัดเก็บรายได้ลดลง เนื่องจากมีการ
ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบทุกแปลง ได้รับข้อมูลแปลงที่ดินจากกรมที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน พ้ืนที่
บางส่วนเป็นที่ สปก. พื้นที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ประกอบกับที่ดิน สปก. มีการซื้อขายกัน ท า
ให้ข้อมูลไม่ตรงกับที่ได้รับมาจาก สปก. 
 6. กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  พบว่า วัสดุและครุภัณฑ์ ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ  แรงกระแทกและแตกหักง่าย 
  7. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  พบว่า การปฏิบัติงานด้านพัสดุการเงินและการบัญชี                
ของด้านการศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการพัสดุ การเงินและการบัญชี      
 
 

(ลงชื่อ)                       ผู้รายงาน 
(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
4.กิจกรรมด้านบริหารการเงิน   
และบัญช ี
วัตถุประสงค์การควบคุม 
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 
 

 
การบันทึกระบบบัญชี E-lass ใน
ระยะเวลาเดียวกันทั่วทุกหน่วยงาน
ท าให้ระบบเครือข่าย ล่าช้า 
 

 
๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบที่
เก่ียวข้องทางการเงินบัญช ี
2. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเปน็ลายลักษณ์
อักษร 
3. มีผู้อ านวยการกองคลัง
ติดตาม  

 
1. ตรวจสอบการรับ 
และการน าฝากเงิน 
2. มีการตรวจสอ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อน
ด าเนินการเบิกจา่ยเงิน
ในแต่ละรายการ 

 
การบันทึกระบบบัญชี  
E-lass ใ น ร ะย ะ เ ว ล า
เ ดี ย ว กั น ทั่ ว ทุ ก
หน่วยงาน ท าให้ระบบ
เครือข่าย ล่าช้า 

 
เจ้ าหน้ าที่ การ เงินและ
หัวหน้ากองคลังมีการสอบ
ทานการ เบิ ก จ่ า ยตาม
ขั้นตอน 

 
งานการเงนิ
และบัญช ี

5.กิจกรรมด้านงานพัฒนา        
และจัดเก็บรายได ้
วัตถุประสงค์การควบคุม 
   -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีได้อยา่งครบถ้วน 
น่าเชื่อถือ 

รายได้ในการจัดเก็บภาษีที่ดนิและ
สิ่งปลูกสร้างลดลง  

1.ถือปฏิบัติตามระเบียบที่
เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเปน็ลายลักษณ์
อักษร 
๓. มีผู้อ านวยการกองคลัง
ติดตาม  
 

1. ตรวจสอบการรับ
เงินการน าส่งเงินและ
การน าฝากเงินเปน็
ประจ า 
2.เร่งรัดการจัดเก็บ
ภาษีประเมินภาษีที่ดนิ
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

มีการจัดเก็บรายได้
ลดลง เนื่องจากมี
ประเมินภาษทีี่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างไม่ครบทุก
แปลง 

1.ออกส ารวจข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม
จากที่ได้รับข้อมูลจากกรม
ที่ดินและข้อมูลจาก สปก. 
2.ศึกษา ฝึกอบรมระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

งานจัดเก็บ
รายได ้

 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผิดชอบ 

กองช่าง 
6. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง     และ
ซ่อมบ ารุง                      
วัตถุประสงค์การควบคุม 
 -เพื่อลดปัญหาระบบไฟฟา้ ระบบ
ประปาเกิดการช ารุดภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 
 

 
1. การประเมินความเสี่ยงเกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ วัสดุ และครุภัณฑ์  ไม่
สามารถทนต่อสภาพอากาศ  
แรงกระแทกและแตกหักง่าย 
2.เกิดจากสภาพแวดล้อมที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ

 
จัดซื้อ จัดหาวัสดุที่
สามารถใช้งานได้คงทน
ถาวร และใช้การได้
ยาวนาน 
 

 
ตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบไฟฟ้าสาธารณะและ
ระบบประปาหมูบ้าน 
-มอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน 

 
วัสดุ และครุภัณฑ์ ไฟฟ้า 
ประปา ไม่สามารถทนต่อ
สภาพอากาศ  แรง
กระแทกและแตกหักง่าย 

 
ความเสี่ยงที่สามารถควบคุม
ได้ ไม่ต้องมีการปรับปรุงในปี
ต่อไป 
 

 
งานออกแบบ
และก่อสร้าง 

กองการศึกษา 
7. กิจกรรมด้านบริหารการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 -เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน
ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย
ก าหนด 

   
การปฏิบัติงานในด้านพัสดุ 
การเงินและบญัชี เจ้าหนา้ที่ยงั
ขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความช านาญเฉพาะดา้น  

 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานดา้นการพัสดุ
และการบัญช ี

 
การปฏิบัติงานเกิดการ
ผิดพลาดทางระบบบัญชี
และพัสด ุ

  
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจด้านพสัดุ 
การเงินและบญัช ี

 
ความเสี่ยงที่สามารถควบคุม
ได้ ไม่ต้องมีการปรับปรุงในปี
ต่อไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป 

 
ลายมือชื่อ 

(นางกนัตพัชร์   ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2564 



แบบ  ปค.6 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด  

  ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.  2561โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในของ  เทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาด  มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ  พ.ศ.  2561 
         (ลงชื่อ) 

(นายวีระพล   คงศรี) 
ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว  มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ   ความเสี่ยง   
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจ
พบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 
อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง 
1.1. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับ   ใช้ในภารกิจ
ของเทศบาลบางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานท าให้รถยนต์ช ารุดเสียหายเร็วการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ท าให้การไปติดต่อราชการจ าเป็นต้อง  มี
คนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
1.2. กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ของโรคเพ่ือลดการแพร่ระบาดใน
วงกว้างและการเสียชีวิตในกลุ่มประชาชน ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในการปฏิบัติตัว 
เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด  
                1.3. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือ  ในการแจ้งเบาะแสวัยรุ่นอยากทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 



             1.4. กิจกรรมด้านบริหารการเงินและบัญชี การด าเนินการบันทึกในระบบ e-lass ระบบมี
ความล่าช้า เนื่องจากมีการบันทักข้อมูลพร้อม ๆ กันในระยะเวลาพร้อมกัน 
               1.5. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  พบว่า การจัดเก็บรายได้ลดลง เนื่องจากมี
การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบทุกแปลง ได้รับข้อมูลแปลงที่ดินจากกรมที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน 
พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ สปก. พื้นที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ประกอบกับที่ดิน สปก. มีการซื้อขายกัน 
ท าให้ข้อมูลไม่ตรงกับที่ได้รับมาจาก สปก. 
  1.6. กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง พบว่า การประเมินความเสี่ยงเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก คือ วัสดุ และครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าและระบบประปา  ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ    
แรงกระแทกและแตกหักง่าย                     
  1.7 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานในด้านพัสดุ การเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและความช านาญเฉพาะด้าน 

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา   ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้
พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบ ารุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หาก
เกิดเหตุช ารุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ  และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบ
ทันท ี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  
   2.2. กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในการปฏิบัติตัว เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ
ให้สะอาด และเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล          
                2.3. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพ
ติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย  เช่น  
การสร้างจิตอาสา, กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพ่ีสอนน้อง  เป็นต้น 
             2.4. กิจกรรมด้านบริหารการเงินและบัญชี ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบ
ทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 
            2.5. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกภาคสนามในการส ารวจข้อมูลที่ดิน       
และสิ่งปลูกสร้าง เป็นประจ าทุกปี และขอข้อมูลแปลงที่ดินจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เร่งรัด
การจัดเก็บภาษีให้ครบ ทุกราย 
   2.6 กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง จัดซื้อ จัดหาวัสดุที่สามารถใช้งานได้คงทน
ถาวร และใช้การได้ยาวนาน 
     2.7 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการ
บัญชีของงานบริหารการศึกษา 
 
 
 


