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แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน นายอ าเภอท่าคันโท  

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่    
30   เดือน    กันยายน    พ.ศ.    256๒    ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน       

จากผลการประเมินดังกล่าว    เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์    เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแล
ของ   นายอ าเภอท่าคันโท    .    

 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้  

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ส านักปลัด 
1.1  การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   1.1.1 ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องมาด าเนินการยื่นแบบค าขอรับ
ใบอนุญาตยังไม่ได้ด าเนินการมาแจ้งความประสงค์ในการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตครบทุกราย 
   1.1.2 การออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางรายไม่
เป็นไปตามระยะเวลาและขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากคณะกรรมการและเจ้าของสถานประกอบกิจการมี
เวลาว่างไม่ตรงกัน 
   1.1.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานในส่วนของการขอรับใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขาดความรู้และทักษะในการออกตรวจและให้ค าแนะน า
ต่อสถานประกอบการ 

1.2  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยคนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์   
   1.2.1 ผู้สูงอายุและคนพิการบางรายที่ย้ายไปแล้ว หรือที่ได้เสียชีวิตลง เจ้าตัวหรือ
ทายาท ไม่แจ้งข้อมูลกับทาง ทต.ดงสมบูรณ์  

1.2.2 ส านักงานทะเบียนอ าเภอแจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตล่าช้า 
1.2.3 จดหมายแจ้งผู้สูงอายุและคนพิการให้มาแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยฯ  

บางรายไม่ได้รับจดหมาย หรือได้รับแล้วแต่ไม่ตอบกลับและไม่มาแสดงตนตามที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 
 
 
 
 
 



 
1.3 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.3.1 ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

1.3.2 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึงอันเนื่องมาจากจ านวน 
เจ้าหน้าที่มีอยู่อย่างจ ากัดประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ขาดทักษะการป้องกันภัยต่างๆ 

1.3.3 ขาดการประสานงานเมื่อเกิดภัยท าให้การช่วยเหลือล่าช้า 
1. การจัดท าประชาคม  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.5.1 ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมดอาจท าให้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
ระเบียบข้อกฎหมายก าหนด 

1.6 งานด้านการเจ้าหน้าที่ 
1.6.1 พนักงานที่เข้ารับการอบรมยังไม่เข้าใจในงานและหน้าที่ท่ี 

ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
1.1  ด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ 

1.1.1 เมื่อได้รับแจ้งความเสียหายไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ 
ทันท่วงที เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความช านาญ 

1.1.2 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการตามหลัก 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เนื่องจากไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว 

1.2 ด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
1.2.1 งานควบคุมก่อสร้างบางประเภทผู้ควบคุมงานไม่ถนัด เช่น งานไฟฟ้า,  

งานประปา 
1.2.2 โครงการที่จัดท าเป็นของหน่วยงานอื่นๆ โดยใช้ผู้ควบคุมงานของ  

เทศบาล 
1.2.3 นายช่างโยธามีไม่เพียงพอต่อกิจกรรมโครงการที่ ทต.ด าเนินการท า 

ให้ควบคุมงานได้ไม่ทั่วถึง 
1.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

1.3.1 บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เนื่องจาก 
ข้อจ ากัดจ านวนบุคลากรที่มีอยู่และปริมาณงานที่ต้องด าเนินการปฏิบัติ 

1.3.2 บุคลากรขาดความรู้ในการจัดท าเอกสารให้ถูกต้องตามรูปแบบงานสาร 
บรรณเนื่องจาก จนท. ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม 
 

1.4 ด้านงานสารบรรณ 
1.4.1 หนังสือราชการที่รับเข้ามาจากงานสารบรรณกลางไม่ตรงกับเจ้าของ 

เรื่อง 
1.4.2 จัดท าหนังสือราชการไม่ทันตามก าหนดเวลาที่ทางราชการก าหนด  

เนื่องจากรับเอกสารจากสารบรรณกลางในวันเดียวกันที่ให้รายงานอ าเภอ, จังหวัด 
 
 
 
 
 



 

กองคลัง 
1.1 ด้านการเงินและบัญชี 

1.1.1  ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหม่ท าให้ 
เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจและไม่ทันกับเวลา 

1.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานแต่ละส่วนไม่มีความเข้าใจในการตั้งฎีกา 
เบิก ท าให้เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 

1.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
1.2.1 ประชาชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ ในเรื่องของภาษี 
1.2.2 การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึง 
1.2.3 ขาดการจัดท าทะเบียนแผนที่ภาษีในระบบคอมพิวเตอร์ 

1.3 ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1.3.1 ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอและ 

บางครั้งหน่วยงานได้รับหนังสือล่าช้า ท าให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจและไม่ทันกับเวลา 
1.3.2 ขาดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ปลอดภัย 

1.4 การจัดเก็บเอกสารทางราชการ 
1.4.1 บางครั้งหนังสือสั่งการมีความล่าช้าหรือได้รับหนังสือสั่งการแบบ 

กระชั้นชิดเกินไปท าให้ส่งงานไม่ทัน 
1.4.2 เอกสารมีจ านวนมาก ค้นหาเอกสารส าคัญไม่เจอ 

  กองการศึกษา 
    ๑.๑ กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    ๑.๑.๑ เกิดจากสภาพแดล้อมภายในเนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง 

2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส านักปลัด 
2.1 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2.1.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการเข้ารับ 
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2 ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้แจ้งประสานผู้ประกอบการในพ้ืนที่มา 
ด าเนินการขอใบอนุญาตให้ครบทุกราย 

2.1.3 จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่เก่ียวข้อง 
2.2 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 

2.2.1 ให้สมาชิกสภา ทต.และเจ้าหน้าที่ทต. ช่วยสอดส่องผู้พิการ และ 
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต หรือย้ายออกนอกพ้ืนที่ 

2.2.2 ร่วมประชุมและให้ค าแนะน าแก่ผู้น าชุมชนในการประชุมประจ าเดือน 
ของ อสม. หรือประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.3.๑ ด าเนินการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุ 
อุปกรณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยและด าเนินการขอสนับสนุนอุปกรณ์ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.๒ จัดท าโครงการฝึกอบรม ทบทวน  อปพร. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้มีความรู้ ความช านาญ 

2.5 การจัดท าประชาคม  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.5.1 ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นท่ีให้ประชาชนตระหนักเห็น 

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.5.2 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การออกหน่วยประชุมผ่านทางช่องทางการ 

สื่อสารต่างๆ เช่น  line, face book  เป็นต้น 
2.6 งานด้านการเจ้าหน้าที่ 

2.6.1 ก่อนด าเนินการมอบหมายงานให้พิจารณาหรือทดสอบความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร 

2.6.2 ส่งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเข้าร่วม 
อบรม 

กองช่าง 
2.1  ด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ 

2.1.1 จัดให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ 
ทันท่วงที เพื่อการปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ 
เฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

2.2 ด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
2.2.1 เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ควบคุมงานมีอ านาจพิจารณาตัดสินใจตาม 

ความเหมาะสมและแจ้งประธานตรวจงานจ้างทราบโดยเร็ว  
2.2.2 ก าชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิด และจดบันทึก 

รายงานการก่อสร้างให้เป็นประจ าวัน 
2.2.3 จัดหาอุปกรณ์ช่วยในการส ารวจและออกแบบเพื่อให้งานมีความ 

สะดวก 
2.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2.3.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานและศึกษา 
ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

2.3.2 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องควรมีการถ่ายทอดกระบวน 
งานและความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ที่รับผิดชอบงานโดยตรงในภายหลังโดยควรจัดท าเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้ฝึกอบรมมา 

 
 
 
 
 
 
 



 
2.4 ด้านงานสารบรรณ 

   2.4.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานธุรการเข้าอบรมเพ่ิมทักษะด้านงานธุรการ  

กองคลัง 
2.1 ด้านการเงินและบัญชี 

2.1.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง 
ความถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 

2.1.2 ให้มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะมีการ 
เบิกจ่าย 

2.1.3 ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการเบิกจ่ายเงินเข้ารับการ 
อบรมเกี่ยวกับการเงินเพ่ิมเติมมากขึ้น 

2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.2.1 จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์  เช่น ป้าย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การ 

ช าระภาษีประจ าปี 
2.2.2 ท าการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มี 

หน้าที่เสียภาษ ี
2.2.3 จัดท าแผนที่ภาษีเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
2.2.5 ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน 

2.3  ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
2.3.1 ให้แต่ละส่วนงานด าเนินการวางแผนซ่อมแซมบ ารุงรักษา รวมทั้งการ 

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นช่วงๆ (รายไตรมาส) 
 

2.3.2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและ 
ครบถ้วน 

2.3.3 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
2.4 การจัดเก็บเอกสารทางราชการ 

2.4.1 มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจดูหนังสือในระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด หรือไลน์กลุ่มของท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 

2.4.2 ก ากับให้มีการจัดเอกสารเก็บแยกเป็นเรื่องๆ และเก็บแยกตามแฟ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 



2.1 ด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     2.1.1 ให้มีการจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครูนักเรียนตลอดจนตั้งกิจกรรมและส่งเสริม

กิจกรรมต่างๆของนักเรียน 
 
 

                                                    
(นายกิตติธร รัตนวรรณี) 

          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกเทศมนตรีต าบลดงสมบูรณ์ 

          วันที่  ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        แบบ ปค.4 



ส านักปลัด  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  30 กันยายน พ.ศ. ๒๕6๒ 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1  การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ 

 เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในเนื่องจาก 

เจ้าหน้าที่ /คณะกรรมการตรวจขาดทักษะและ
ประสบการณ์ และเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
เนื่องจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ไม่ให้ความส าคัญกับ
การขอใบอนุญาต/ต่ออนุญาต 

1.2  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยคนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์  

      เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก เนื่องจาก 

ในบางครั้งได้รับข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอท่า
คันโทช้าประกอบกับบางรายมีการเสียชีวิตนอกพ้ืนที่ 
ญาติเพิกเฉยที่จะแจ้งข้อมูลให้ ทต. ทราบ 

1.3   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากไม่มี เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงาน
ให้ปฏิบัติงานขาดทักษะและความช านาญงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

1.4 การจัดท าประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการ 

พัฒนาท้องถิ่น  

เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก เนื่องจาก 

ผลการประเมิน  

ส านักปลัด ได้แบ่งงานและการ
มอบหมายหน้าที่ภายในส านักปลัด  
ออกเป็น 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานการเจ้าหน้าที่ 
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 

ข้อสรุป 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
จ านวน  6 กิจกรรมดังนี้ 

1. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต
ประกอบ 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ย
คนพิการ 

และผู้ป่วยเอดส์ 

3. ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

4. กา รจั ดท าป ร ะช าคม เ พ่ื อ ให้
ประชาชนมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

5. งานด้านการเจ้าหน้าที่ 

 



ประชาชนไม่ให้ความส าคัญและเห็นประโยชน์จาก
การเข้าร่วมประชุมจัดท าประชาคม 

1.๕ งานด้านการเจ้าหน้าที่ 

เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เนื่องจาก 

เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

     

 

 

 

 

 



    

  แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

     ส านักปลัด อบต.บางเดือนมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน 
สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จ มีการ
ระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ มีเกณฑ์หรือมีมาตรฐานในการประเมินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับการบริหารความ
เสี่ยง ในทุกขั้นตอนทั้งระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการบริหารความเสี่ยง 

2.1  การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

ความเสี่ยง 

1. ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องมาด าเนินการ 

ยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตยังไม่ได้ด าเนินการมา
แจ้งความประสงค์ในการออกใบอนุญาตครบทุกราย 

2. การออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพบางรายไม่เป็นไปตามระยะเวลาและขั้นตอนตามที
ก าหนดไว้เนื่องจาก คณะกรรมการและเจ้าของสถานประกอบ
กิจการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 

3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานในส่วนของการขอรับ 

ใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ขาดความรู้และทักษะในการออกตรวจและให้
ค าแนะน าต่อสถานประกอบการ 

 

 

 

 

       หน่ ว ย ง านมี ก า ร ก า หน ด
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและ
ระดับกิจกรรมโดยมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีรวมทั้งแผนการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ และมีการประเมิน
และวิ เคราะห์ความเสี่ ยงในทุ ก
ขั้นตอนของกระบวนงานพร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางป้องกันแก้ไขความ
เสี่ยงที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 



2.2  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ 

ความเสี่ยง 

1.   ผู้สูงอายุและคนพิการบางรายที่ย้ายไปแล้ว หรือท่ีได้ 

เสียชีวิตลง เจ้าตัวหรือทายาท ไม่แจ้งข้อมูลกับทาง ทต.ดง
สมบูรณ์  

2.   ส านักงานทะเบียนอ าเภอท่าคันโทแจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิต 

ล่าช้า 

3.  จดหมายแจ้งผู้สูงอายุและคนพิการให้มาแสดงตนเพ่ือ 

ขอรับเบี้ยฯ บางรายไม่ได้รับจดหมาย หรือได้รับแล้วแต่ไม่ตอบ
กลับและไม่มาแสดงตนตามที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

             

 

 

 แบบ ปค.4 



 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

2.3 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ความเสี่ยง   

1. ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่ 

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่
ทั่วถึงอัน 

เนื่องมาจากจ านวนเจ้าหน้าที่มีอย่างจ ากัด
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ท่ียังขาดความรู้ทักษะการ
ป้องกันภัยต่างๆ 

3. ขาดการประสานงานเมื่อเกิดภัยท าให้การ
ช่วยเหลือ 

ล่าช้า 

2.๔  การจัดท าประชาคม  เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ความเสี่ยง 

1. ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วน
ของประชากร/ 

ครัวเรือนทั้งหมด 

2.๕ งานด้านการเจ้าหนา้ที่ 

   ความเสี่ยง 

1. การมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาลไม่
ตรงกับความรู้   

ความสามารถของบุคลากร 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

          มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจ
ได้ว่าเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่
ได้ก าหนดไว้กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน
เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท าให้เกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

3.1 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจ
สถานประกอบ 

กิจการเข้ารับอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

2. ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้แจ้ง
ประสานผู้กอบการในพ้ืน 

ที่มาด าเนินการขอใบอนุญาตให้ครบทุกราย 

3. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนงานให้บริการ 

ที่เก่ียวข้อง 

3.2 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยคน
พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. ให้สมาชิกสภา ทต.และเจ้าหน้าที่ ทต. 
ช่วยสอดส่องผู้ 

พิการ และผู้สูงอายุที่เสียชีวิต หรือย้ายออกนอก
พ้ืนที่ 

2. ร่วมประชุมและให้ค าแนะน าแก่ผู้น า
ชุมชนในการ 

         หน่วยงานมีการก าหนด
กิจกรรมควบคุมในด้านต่างๆ ทั้งใน
ด้านแผนงานโครงสร้างองค์กรการ
ติดตามผลและการก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ และมีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารงานและบริหารเงินของ
บุคลากรตามระดับการบังคับบัญชา
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษรรวมถึงก าหนดมาตรการ
ป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง
เป็นระบบโดยมีการติดตามตรวจสอบ
จากคณะกรรมการต่างๆ 



ประชุมประจ าเดือนของ อสม. หรือประชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้าน 

3. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ 

 เช่น  line, face book  เป็นต้น 

3.3  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

   ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. ปรับปรุงแผนอัตราก าลังและด าเนินการ
จัดหาต าแหน่ง 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ด าเนินการส ารวจความต้องการและ
ความจ าเป็นที่ 

จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เม่ือเกิดสาธารณภัยและ
ด าเนินการขอสนับสนุนอุปกรณ์ยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. จัดท าโครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.
และเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความช านาญ 

 

              
  

 

 



  แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3.๔ การจัดท าประชาคม  เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้
ประชาชน 

ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

พัฒนาท้องถิ่น 

2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การออกหน่วย
ประชุมผ่าน 

ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น  line, face book  
เป็นต้น 

3.๕ งานด้านการเจ้าหน้าที่ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. ก่อนด าเนินการมอบหมายงานให้พิจารณา
หรือทดสอบ 

ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

2. ส่งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานและหน้าที่
ความ 

รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม 

 

 

 

 

 

              
  



แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ 
ข้อสรุป 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

           4.1 มีการรวบรวมข้อมูล  กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

4.2  จัดให้มีประชุมชี้แจง  ท าความเข้าใจในนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

4.3  มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  เฟสบุ๊ค  และไลน์ 
ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 

4.4  จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์
งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

4.5  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาค
ส่วนเพื่อน ามาพัฒนา 

 

5.  กิจกรรมการติดตามประเมินผล 

          มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระหว่างการ
ปฏิบัติงานโดยหัวหน้าส านักปลัดและผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้นและเสนอที่ประชุม 

ติดตามประเมินผล  โดยก าหนดให้คณะท างานท าการติดตาม
ประเมินผลของส านักปลัด  แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อ
หัวหน้าส านักปลัด เพ่ือจะได้น าไปรายงานผลการด าเนินงานผล
ความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักปลัดเสนอ
ต่อปลัด เทศบาล  เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

 

 

 

          หน่วยงานจัดให้มีระบบ
สารสนเทศและการรายงานข้อมูล
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญและ
จ าเป็นในการบริหารงานและ
ติดตามผลการด าเนินงานโดยมี
การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ผู้บริหารและบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพ่ือเป็น
ช่องทางในการรับส่งข้อมูลและรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างครอบคลุม
และทั่วถึงโดยจะมีการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
ขององค์กรและการรายงานผลต่อ
ผู้บริหารที่รวดเร็วทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

 

 

 

หน่วยงานมีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ 

ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายเงิน
รวมทั้งมีการติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง โดยผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและ
คณะกรรมการคณะต่างๆและมี
การประเมินผลการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในและ
รายงานผลการควบคุมภายใน 



 

แบบ ปค.4 

ผลการประเมินโดยรวม 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มี
ประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบาง
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึง
ได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 

ชื่อผู้รายงาน 

 

                                                                           (นางกฤษฎารัตน์  ภูคงคา) 
  ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด 
วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 256๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   แบบ ปค.4 

กองคลงั  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  30 กันยายน พ.ศ. ๒๕6๒ 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.5  ด้านการเงินและบัญชี 

เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในเนื่องจาก 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานแต่ละส่วนไม่มีความ
เข้าใจในการตั้งฎีกาเบิก ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
เบิ กจ่ าย  ประกอบกับขาดบุ คล ากรต าแหน่ ง
นักวิชาการคลังในการปฏิบัติงาน 

1.6  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

เป็นความเสี่ ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในและ 

สภาพแวดล้อมภายนอก  

- สภาพแวดล้อมภายนอกเกิดจาก ประชาชนขาด
ความรู้  

ความเข้าใจในเรื่องของภาษี ประกอบกับผู้เสียภาษี
บางรายนอกต าบลท าให้ไม่สะดวกในการมาช าระ
ภาษี ท าให้มีภาษีค้างช าระในแต่ละปี หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้ทาง
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ทราบ 

1.7   ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดล้ อมภายนอกที่ เ กิ ดจาก  ระ เบี ยบ
หลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหม่อยู่
เสมอ ท าให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจและไม่
ทันกับเวลา 

 

ผลการประเมิน  

กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า 
ตามค าสั่งแบ่งงานของเทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ์ ที่ ๒๗๘/2561 ลงวันที่ 
๑๑ มิถุนายน 2561 ในภารกิจ  4 
งาน คือ 

5. งานการเงิน 
6. งานบัญชี 
7. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
8. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

ข้อสรุป 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พบว่ามีกิจกรรมที่ จะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงและยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการควบคุมจ านวน 4 
งานดังนี้ 

6. ด้านการเงินและบัญชี 
7. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
8. ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
9. การจัดเก็บเอกสารทางราชการ 

 

 



 

1.8  การจัดเก็บเอกสารทางราชการ 

เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากไม่มี เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงาน
ให้ปฏิบัติงานขาดทักษะและความช านาญงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

        

 

 

 

 

 



  แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

     การประเมินความเสี่ยง มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกองคลังและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จด้วย
งบประมาณตามภารกิจที่ถูกก าหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่ยังมี
ปัจจัยด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในในภารกิจที่ยัง
ด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1  ด้านการเงินและบัญชี 

ความเสี่ยง 

1. ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุง 

ใหม่ท าให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจและไม่ทันกับเวลา 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานแต่ละส่วนไม่มีความเข้าใจ 

ในการตั้งฎีกาเบิก ท าให้เกิดข้อผิดพลาด บ่อยครั้ง เกิดความ
ล่าช้าในการเบิกจ่าย 

3. ยังขาดต าแหน่งนักวิชาการคลังในการปฏิบัติงาน 

2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ความเสี่ยง 

1. ประชาชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ ในเรื่องของภาษี 
2. การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึง 
3. ขาดการจัดท าทะเบียนแผนที่ภาษีในระบบคอมพิวเตอร์ 
4. ยังขาดต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ในการ 

ปฏิบัติงานท าให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 

 

 

 

 

       จากการประเมินพบความเสี่ยง
ในภารกิจ 4 งานคือ 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

การประเมินความเสี่ยงอยู่ ใน
ระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน 
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องให้ เป็น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 



2.3 ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ความเสี่ยง   

1. ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุง 

ใหม่อยู่เสมอและบางครั้งหน่วยงานได้รับหนังสือล่าช้า ท าให้
เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจและไม่ทันกับเวลา 

2. ขาดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ปลอดภัย 

 

 

            
  

 

 



 

แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

2.4 การจัดเก็บเอกสารทางราชการ 

ความเสี่ยง   

1. บางครั้งหนังสือสั่งการมีความล่าช้าหรือ
ได้รับหนังสือสั่ง 

การแบบกระชั้นชิดเกินไปท าให้ส่งงานไม่ทัน 

2. เอกสารมีจ านวนมาก ค้นหาเอกสาร
ส าคัญไม่เจอ 

3. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานธุรการ
โดยตรง 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

          มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้
ว่าเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ได้
ก าหนดไว้กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท าให้เกิดความระมัดระวัง
และสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3.1 ด้านการเงินและบัญชี 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้
ตรวจสอบ 

เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการ
เบิกจ่าย 

2. ให้มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอย่าง
เคร่งครัด 

ก่อนที่จะมีการเบิกจ่าย 

 

3. ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานด้าน
การเบิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในภาพรวมกองคลัง มีกิจกรรม
ที่ควบคุม 

เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควร โดยเน้นให้บุคลากรเข้าใจหลัก
และวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 



จ่ายเงินเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเงินเพ่ิมเติมมาก
ขึ้น 

3.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์  เช่น ป้าย  
แผ่นพับ 

ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปี 

2. ท าการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตาม
ระเบียบทุก 

ขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

3. จัดท าแผนที่ภาษีเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็น
ระบบมาก 

ยิ่งขึ้น 

4. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 



 

แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3.3 ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. ให้แต่ละส่วนงานด าเนินการวางแผน
ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา รวมทั้งการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในแต่ละ
ส่วนงานเป็นช่วงๆ (รายไตรมาส) 

2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียน
ประวัติ 

ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

3. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

3.4 การจัดเก็บเอกสารทางราชการ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจดูหนังสือใน
ระบบ 

อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด หรือไลน์กลุ่มของท้องถิ่น
อย่างสม่ าเสมอ 

2. ก ากับให้มีการจัดเอกสารเก็บแยกเป็นเรื่องๆ 
และเก็บ 

แยกตามแฟ้ม 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

     องค์กรได้น าระบบสารสนเทศ และการสื่อสารมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูล การบันทึก
ระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน รวมถึงการ
ด าเนินงานอ่ืนและได้มีการน าสื่อสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรมของ
องค์กร ท าให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศได้รับข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยน าระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและ
หนังสือราชการเพ่ือประสานงานภายในและภายนอก
องค์กร เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง 
ดังนี้ 

4.1 มีการรวบรวมข้อมูล  กฎหมาย ระเบียบ 
มต ิ

คณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้
พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

4.2 จัดให้มีประชุมชี้แจง  ท าความเข้าใจใน
นโยบาย 

และแนวทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

4.3 มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น  เฟสบุ๊ค  
และไลน์  

ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ตลอดเวลา 

4.4 จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งาน 

ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

- กองคลัง มีการน าระบบ
สารสนเทศและการ 

สื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน การ
รวบรวมข้อมูล การบันทึกบัญชีใน
ระบบ E-lass การบันทึกและจัดซื้อจัด
จ้างผ่านระบบ EGP เพ่ือเกิดความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

- ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกอง 

คลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เดือน มีระดับการควบคุมภายในที่ดี
พอสมควร เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน เช่น 
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการ
ตรวจสอบและติดตามข้อมูล 

 

              
  

 

 



 

  แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

5.  กิจกรรมการติดตามประเมินผล 

          มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระหว่างการ
ปฏิบัติงานโดยผู้อ านวยการกองคลัง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับชั้น โดยก าหนดให้คณะท างานท าการติดตาม
ประเมินผลของกองคลัง  รายงานผลการด าเนินการต่อ
ผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือจะได้น าไปรายงานผลการด าเนินงาน
ผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง
เสนอต่อปลัด ทต.  เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

 

 

 

ระบบการติดตาม
ประเมินผลมีความ 

เหมาะสมและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการประเมินตนเองและ
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
มีการจัดท ารายงานการประเมินผล
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง  เพ่ือทบทวนผลการ
ด าเนินงาน  และมีการปรับปรุง
แก้ไข 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

กองคลัง เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มี
ประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบาง
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึง
ได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 

ชื่อผู้รายงาน 

                                                                               (นางมลธิชา  อุปฌาใต้) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอคลัง        วันที่ 

๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 
 
 
 
 
 
 



 

   แบบ ปค.4 

กองการศึกษา เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕6๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในเนื่องจาก 

ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรง และมี
ความรู้ เฉพาะทาง ท า ให้ เมื่อ เกิดปัญหาจึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

   ๒.๑ กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

- นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเอง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 

กองการศึกษา ได้แบ่งงานและ
การมอบหมายหน้าที่ภายในกอง
การศึกษา ออกเป็น 

1. งานธุรการ 
2. งานการศึกษาปฐมวัย 

 

ข้อสรุป 

กองการศึกษาเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
มีการประเมินความเสี่ ย งตามวิ ธีที่
ก าหนดตามเอกสารที่แนะน า  การน า
มาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิง
ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ใ ช้ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินพบว่า มีการควบคุมเพียงพอแล้ว 
คือมีการปฏิบัติถูกต้องตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

    3.1 กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน   

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. เพ่ือจัดให้ตั้งและส่งเสริมสมาคมครู
นักเรียนตลอดจนตั้งกิจกรรมและส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  

 

 

      ในภาพรวมกองการศึกษาเทศบาล
ต าบลดงสมบูรณ์มีกิจกรรมควบคุมที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล   

 

    

 

 

 

 



 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

    น าระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง Internet โทรศัพท์ 
โทรสาร การประชุม การปรับปรุงค าสั่ง การติดต่อสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ ท าให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถ
ตรวจเช็คข้อมูลได ้

 วิธีการสื่อสารที่ใช้ 

  1. น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ กองการศึกษามีระบบ Internet มาช่วยในการค านวณ
ราคากลางเนื่องจากราคาน้ ามันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  
รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ เช่น ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
กฎหมาย  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

  2. ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานจาก website กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  3.  ติดต่อประสานขอข้อมูลข่าวสารจาก อบต. และเทศบาล
ใกล้เคียง 

  4.  ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์ เน็ต วิทยุ   
โทรทัศน์  โทรสาร มาช่วยในการปฏิบัติงาน   

5.  กิจกรรมการติดตามประเมินผล 

     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดวิธีติดตามการ
ด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

วิธีการน ามาใช้ในการติดตามประเมินผล 

   1. ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตาม 

   2. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามจาก
แบบการรายงานที่ก าหนดและให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

 3. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม 

     

   จากผลการประเมินพบว่ากอง
ช่างมีข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ห น่ ว ย ง า น มี ร ะ บ บ ก า ร
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินงาน   
รวมทั้งมีการติดตามผลการแก้ไข
ข้ อบ กพร่ อ ง  โ ด ยผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงานใน
สังกัดและคณะกรรมการ คณะ
ต่างๆ 

     

 



 

แบบ ปค.4 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

กองการศึกษา เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มี
ประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบาง
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึง
ได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวประวีณา  ปึ้งตาเณร)                        
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
                                                        วันที่  ๒๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๒ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    แบบ ปค.4 

กองช่าง เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕6๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 ด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในเนื่องจาก 

ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรง และมี
ความรู้เฉพาะทาง ท าให้เมื่อเกิดปัญหาจึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

1.2 ด้านการออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก ทั้ ง
สภาพแวดล้อมภายในและ 

ภายนอก สภาพแวดล้อมภายในเกิดจากขาดบุ
คลกรที่ไม่มีความรู้โดยตรงในการควบคุมงานบาง
ประเภท ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอก เกิดจาก 
พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางครั้งไม่ทราบว่าเป็น
กฎกระทรวงที่บังคับใช้แก่หน่วยงานนั้นๆ และ
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทต. 

1.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน  เนื่องจาก 

กองช่างมี เพียงช่างโยธา และเจ้าพนักงาน
ธุรการ ท าให้ในการปฏิบัติงานบางครั้งไม่มี
ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด
ผู้ที่คอยตรวจทานในงานที่ปฏิบัติ 

 

ผลการประเมิน 

กองช่าง ได้แบ่งงานและการมอบหมาย 

หน้าที่ภายในกองช่าง ออกเป็น 

3. งานก่อสร้าง 
4. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
5. งานผังเมือง 
6. งานประสานสาธารณูปโภค 

ข้อสรุป 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จ านวน  4 
กิจกรรมดังนี้ 

1.  ด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ 
2.  ด้านการออกแบบและควบคุมงาน

ก่อสร้าง 
3.  ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4.  ด้านงานสารบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 ด้านงานสารบรรณ 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน  เนื่องจาก 

บุคลากรในการปฏิบัติงานโดยตรงเพ่ิงบรรจุใหม่ 
ยังขาดประสบการณ์และความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

หน่วยงานมีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับ
หน่วยงาน / โครงการ/กิจกรรม สอดคล้อง 
สัมพันธ์กันชัดเจน มีเกณฑ์หรือมีมาตรฐานใน
การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร
ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง ในทุก
ขั้นตอนทั้งระบุความเสี่ยง  การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง 

   

 

 

กองช่ าง เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีการ
ประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่ก าหนดตามเอกสาร
ที่แนะน า  การน ามาตรฐานการควบคุมภายใน
ไปใช้ ใน เชิ งปฏิบั ติ  และใช้ แบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพบว่า มี
การควบคุมเพียงพอแล้ว คือมีการปฏิบัติถูกต้อง
ตาม 

   

 

 

 

 



 แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

 2.1  กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ 

ความเสี่ยง 

      1. เมื่อได้รับแจ้งความเสียหายไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

      2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้าที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการตามหลักของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 

2.2  กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

ความเสี่ยง 

          1. งานควบคุมงานบางประเภทผู้ควบคุม
งานไม่ถนัด เช่น งานไฟฟ้า,งานประปา 

          2. โครงการที่จัดท าไปเป็นหน่วยงานอื่นๆ 
โดยใช้ผู้ควบคุมงานของ ทต. 

          3. นายช่างโยธามีไม่เพียงพอต่อกิจกรรม
โครงการที่ ทต. 

ด าเนินการ ท าให้ควบคุมงานได้ไม่ทั่วถึง 

          4. สภาพพ้ืนที่มีขนาดใหญ่ พาหนะท่ีใช้ใน
การเดินทางไปควบคุมงานมีไม่เพียงพอ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 พระราชบัญญัติ การจั ดซื้ อและ
บริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522  

และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.
2518  

และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  เป็นต้น 

 



 2.3  กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร 

ความเสี่ยง 

          1. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรง
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากข้อจ ากัดจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่และปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ
ปฏิบัติ 

          2. บุคลากรขาดความรู้ ในการจัดท า
เอกสารให้ถูกต้องตามรูปแบบงานสารบรรณ
เนื่องจาก จนท.ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม 

         

2.4 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 

ความเสี่ยง 

  1. หนังสือราชการทีร่ับเข้ามาจากงานสรรบรรณ
กลางไม่ตรงกับเจ้าของเรื่อง 

  2. จัดท าหนังสือราชการไม่ทันตามก าหนดเวลา
ที่ทางราชการก าหนด เนื่องจากการรับหนังสือจาก
สรรบรรณกลางในวันเดียวกันกับที่หนังสือสั่งการ 
ให้รายงานอ าเภอ,จังหวัด ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

    3.1 กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ   

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

2. จัดให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ส่วน 

ภูมิภาคได้ทันท่วงที เพื่อการปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลัก
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้าน 

ไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

3.2 กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง   

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ควบคุมงานมีอ านาจ 
พิจารณาตัดสินใจตามความเหมาะสมและแจ้งประธานตรวจ
งานจ้างทราบโดยเร็ว  

2. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอย่าง 
ใกล้ชิด  

และจดบันทึกรายงานการก่อสร้างให้เป็นประจ าวัน 
3. จัดหาอุปกรณ์ช่วยในการส ารวจและออกแบบ

เพ่ือให้ 

งานมีความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      ในภาพรวมกองช่างเทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ์มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   

 



 

3.3 กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ิมทักษะการ 

ปฏิบัติงานและศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องควรมี
การ 

ถ่ายทอดกระบวนงานและความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงาน
หรือผู้ที่รับผิดชอบงานโดยตรงในภายหลังโดยควรจัดท า
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้ฝึกอบรมมา 

3.4 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ   

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

          1. 1. จัดส่งเจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบงานธุรการเข้า
อบรมเพิ่มทักษะด้านงานธุรการ  

 

    

 

 

 



 แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

    น า ระบบสารสน เทศและการสื่ อสารทั้ ง 
Internet โทรศัพท์  โทรสาร การประชุม การ
ปรับปรุงค าสั่ง การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ ท าให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ 

 วิธีการสื่อสารที่ใช ้

  1. น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ กองช่างมีระบบ Internet มา
ช่วยในการค านวณราคากลางเนื่องจากราคาน้ ามัน
มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  รวมไปถึงข้อมูล
ข่าวสาร อ่ืน ๆ เช่น ระเบียบ หนังสือสั่ งการ 
กฎหมาย  และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างต่าง 
ๆ 

  2. ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานจาก 
website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  3.  ติดต่อประสานขอข้อมูลข่าวสารจาก อบต. 
และเทศบาลใกล้เคียง 

  4. ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต 
วิทยุ  โทรทัศน์  โทรสาร มาช่วยในการบริหารการ
ค านวณราคากลาง   เนื่ อ ง จากร าคาน้ ามั น
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  ฉะนั้นในการค านวณราคา
กลาง ต้องด าเนินการดังนี้ 

    (๑) ส ารวจข้อมูลราคากลางปัจจุบันโดยใช้ระบบ
อินเตอร์ เน็ต ไปที่กระทรวงพาณิชย์  พาณิชย์
จังหวัด 

 

 

 

   

       จากผลการประเมินพบว่ากองช่าง
มีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    (๒) ส ารวจราคากลางจากหน่วยงานใกล้เคียงที่มี
การก่อสร้างในระยะเวลาใกล้เคียง ๓ หน่วยงาน 

    (๓)  ราคากลางที่ทางราชการส่งให้ครั้งสุดท้าย 

    (๔) ส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการก าหนด
ราคากลางพิจารณาต่อไป 

5.  กิจกรรมการติดตามประเมินผล 

     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดวิธีติดตามการด าเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

วิธีการน ามาใช้ในการติดตามประเมินผล 

   1. ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือใน
การติดตาม 

   2. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ติดตามจากแบบการรายงานที่ก าหนดและให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

   3. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน   รวมทั้งมีการติดตามผลการ
แก้ไขข้อบกพร่อง โดยผู้บริหารระดับสูง 
ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด แ ล ะ
คณะกรรมการ คณะต่างๆ 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

ผลการประเมินโดยรวม 

กองช่าง เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มี
ประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบาง
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึง
ได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 

ชื่อผู้รายงาน 

     (นางกรรณิการ์  วงศ์พล) 
 จพง.ธุรการ รักษาราชการแทน 
       ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                                                                 วันที่  ๒๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แบบ ปค.4 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  30 กันยายน พ.ศ. ๒๕6๒ 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

ส านักปลัด 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.9  การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ 

 เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
เนื่องจาก 

เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจขาดทักษะและประสบการณ์ 
แ ล ะ เ กิ ด จ า ก ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย น อก เ นื่ อ ง จ า ก
ผู้ประกอบการใน พ้ืนที่ ไม่ ให้ ความส าคัญกับการขอ
ใบอนุญาต/ต่ออนุญาต 

1.10  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยคนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์  

      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เนื่องจาก 

ในบางครั้งได้รับข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอท่าคันโท
ล่าช้าประกอบกับบางรายมีการเสียชีวิตนอกพ้ืนที่ ญาติ
เพิกเฉยที่จะแจ้งข้อมูลให้ ทต. ทราบ 

1.11   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เนื่องจากไม่มี เจ้ าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบโดยตรง 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานขาดทักษะ
และความช านาญงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

1.12 การจัดท าประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 

 

 

ผลการประเมิน  

ส า นั ก ป ลั ด  ไ ด้ แบ่ ง ง า นแ ล ะก า ร
มอบหมายหน้ าที่ ภ าย ในส านั กปลั ด  
ออกเป็น 

9. งานบริหารทั่วไป 
10. งานนโยบายและแผน 
11. งานการเจ้าหน้าที่ 
12. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 

ข้อสรุป 

จากการวิ เคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
จ านวน  6 กิจกรรมดังนี้ 

10. กา รขออนุญ าต /ต่ อ ใบอนุญ า ต
ประกอบ 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

11. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยคน
พิการ 

และผู้ป่วยเอดส์ 

12. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

13. การจัดท าประชาคมเพ่ือให้ประชาชน
มี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 



พัฒนาท้องถิ่น  

เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เนื่องจาก 

ประชาชนไม่ให้ความส าคัญและเห็นประโยชน์จากการเข้า
ร่วมประชุมจัดท าประชาคม 

1.6 งานด้านการเจ้าหน้าที่ 

เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
เนื่องจาก 

เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

14. งานด้านการเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

     ส านักปลัด ทต .ดงสมบูรณ์ มีการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงาน 
กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จ มีการระบุ
ความเสี่ ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีเกณฑ์หรือมีมาตรฐานใน
การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง ในทุกข้ันตอน
ทั้งระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
การบริหารความเสี่ยง 

2.1  การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ความเสี่ยง 

4. ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้อง
มาด าเนินการ 

ยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตยังไม่ได้
ด าเนินการมาแจ้งความประสงค์ในการออก
ใบอนุญาตครบทุกราย 

5. การออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อ 

สุขภาพบางรายไม่เป็นไปตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้เนื่องจาก คณะกรรมการ
และเจ้าของสถานประกอบกิจการมีเวลาว่างไม่
ตรงกัน 

6. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานในส่วนของ
การขอรับ 

ใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ขาดความรู้และทักษะในการ
ออกตรวจและให้ค าแนะน าต่อสถานประกอบการ 

2.2  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยคนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 

       หน่วยงานมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและระดับกิจกรรมโดยมีการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีรวมทั้งแผนการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ และมีการประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอนของกระบวนงานพร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางป้องกันแก้ไขความเสี่ยงที่
เหมาะสม 

 

 

 

 



ความเสี่ยง 

4.   ผู้สูงอายุและคนพิการบางรายที่ย้ายไปแล้ว 
หรือที่ได้ 

เสียชีวิตลง เจ้าตัวหรือทายาท ไม่แจ้งข้อมูลกับทาง 
ทต.ดงสมบูรณ์  

5.   ส านักงานทะเบียนอ าเภอท่าคันโทแจ้ง
รายชื่อผู้เสียชีวิต 

ล่าช้า 

6.  จดหมายแจ้งผู้สูงอายุและคนพิการให้มา
แสดงตนเพื่อ 

ขอรับเบี้ยฯ บางรายไม่ได้รับจดหมาย หรือได้รับ
แล้วแต่ไม่ตอบกลับและไม่มาแสดงตนตามที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

2.3 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ความเสี่ยง   

4. ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่ 

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

5. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึง
อัน 

เนื่องมาจากจ านวนเจ้าหน้าที่มีอย่างจ ากัดประกอบ
กับเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ทักษะการป้องกันภัย
ต่างๆ 

6. ขาดการประสานงานเมื่อเกิดภัยท าให้การ
ช่วยเหลือ 

ล่าช้า 

2.๔  การจัดท าประชาคม  เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ความเสี่ยง 

2. ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ 

ครัวเรือนทั้งหมด 

2.6 งานด้านการเจ้าหนา้ที่ 

   ความเสี่ยง 

2. การมอบหมายงานให้พนักงานส่วนต าบลไม่ตรง
กับความรู้   

ความสามารถของบุคลากร 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

          มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้
ว่าเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ได้
ก าหนดไว้กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท าให้เกิดความระมัดระวัง
และสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3.1 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

2. จัดส่งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจสถาน
ประกอบ 

กิจการเข้ารับอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

3. ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้แจ้งประสาน
ผู้ประกอบการ 

ในพ้ืนที่มาด าเนินการขอใบอนุญาตให้ครบทุกราย 

3. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนงานให้บริการ 

ที่เก่ียวข้อง 

3.2 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยคนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

4. ให้สมาชิกสภา ทต.และเจ้าหน้าที่ ทต. ช่วย
สอดส่องผู้ 

พิการ และผู้สูงอายุที่เสียชีวิต หรือย้ายออกนอกพ้ืนที่ 

 

 

         หน่วยงานมีการก าหนด
กิจกรรมควบคุมในด้านต่างๆ ทั้งใน
ด้านแผนงานโครงสร้างองค์กรการ
ติดตามผลและการก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ และมีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารงานและบริหารเงินของ
บุคลากรตามระดับการบังคับบัญชา
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันและ
ดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ
โดยมีการติดตามตรวจสอบจาก
คณะกรรมการต่างๆ 



 

5. ร่วมประชุมและให้ค าแนะน าแก่ผู้น าชุมชน
ในการ 

ประชุมประจ าเดือนของ อสม. หรือประชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้าน 

6. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ 

 เช่น  line, face book  เป็นต้น 

3.3  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

4. ด าเนินการส ารวจความต้องการและความ
จ าเป็นที่ 

จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เม่ือเกิดสาธารณภัยและ
ด าเนินการขอสนับสนุนอุปกรณ์ยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. จัดท าโครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.
และเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความช านาญ 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3.๔ การจัดท าประชาคม  เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

3. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้
ประชาชน 

ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

พัฒนาท้องถิ่น 

4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การออกหน่วย
ประชุมผ่าน 

ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น  line, face book  
เป็นต้น 

3.๕ งานด้านการเจ้าหน้าที่ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

3. ก่อนด าเนินการมอบหมายงานให้พิจารณา
หรือทดสอบ 

ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

4. ส่งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานและหน้าที่
ความ 

รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

           4.1 มีการรวบรวมข้อมูล  กฎหมาย ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้
พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

4.2  จัดให้มีประชุมชี้แจง  ท าความเข้าใจใน
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

4.3  มีการใช้ระบบอินเตอร์เนต  เฟสบุ๊ค  
และไลน์ ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารตลอดเวลา 

4.4  จัดให้มี ระบบข้อมูลข่ าวสารเ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ 

4.5  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ทุกภาคส่วนเพือ่น ามาพัฒนา 

 

5.  กิจกรรมการติดตามประเมินผล 

          มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานใน
ระหว่างการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าส านักปลัดและ
ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละ
งานรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับชั้นและเสนอที่ประชุม 

ติดตามประเมินผล  โดยก าหนดให้คณะท างานท าการ
ติดตามประเมินผลของส านักปลัด  แล้วรายงานผลการ
ด าเนินการต่อหัวหน้าส านักปลัด เพ่ือจะได้น าไป
รายงานผลการด าเนินงานผลความคืบหน้าการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของส านักปลัดเสนอต่อปลัด ทต.  
เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

 

 

          หน่วยงานจัดให้มีระบบสารสนเทศและ
การรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานที่ส าคัญและ
จ าเป็นในการบริหารงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยมีการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ผู้บริหารและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพ่ือเป็นช่องทางในการรับส่งข้อมูลและ
รับฟังความคิดเห็นอย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดย
จะมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
ขององค์กรและการรายงานผลต่อผู้บริหารที่
รวดเร็วทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

  หน่วยงานมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้ง
มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง โดย
ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและ
คณะกรรมการคณะต่างๆและมีการประเมินผล
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและ
รายงานผลการควบคุมภายใน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

กองช่าง 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 ด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ 

เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในเนื่องจาก 

ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรง และมี
ความรู้ เฉพาะทาง ท าให้ เมื่อเกิดปัญหาจึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

1.2 ด้านการออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและ 

ภายนอก สภาพแวดล้อมภายในเกิดจากขาดบุคล
กรที่ไม่มีความรู้โดยตรงในการควบคุมงานบางประเภท 
ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอก เกิดจาก พรบ. 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา บางครั้งไม่ทราบว่าเป็นกฎกระทรวงที่
บั งคับ ใช้ แก่หน่ วยงานนั้ นๆ และเป็นส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับ ทต. 

1.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน  เนื่องจาก 

กองช่างมีเพียงช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ 
ท าให้ในการปฏิบัติงานบางครั้งไม่มีความรอบคอบ
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดผู้ที่คอยตรวจทาน
ในงานที่ปฏิบัติ 

1.4 ด้านงานสารบรรณ 

 

ผลการประเมิน 

กองช่าง ได้แบ่งงานและการ
มอบหมาย 

หน้าที่ภายในกองช่าง ออกเป็น 

7. งานก่อสร้าง 
8. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
9. งานผังเมือง 
10. งานประสานสาธารณูปโภค 

ข้อสรุป 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
จ านวน  4 กิจกรรมดังนี้ 

5.  ด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ 
6.  ด้านการออกแบบและควบคุม

งานก่อสร้าง 
7.  ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
8.  ด้านงานสารบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 



เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน  เนื่องจาก 

บุคลากรในการปฏิบัติงานโดยตรงเพิ่งบรรจุใหม่ ยัง
ขาดประสบการณ์และความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

หน่ วยงานมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ระดับ
หน่วยงาน / โครงการ/กิจกรรม สอดคล้อง สัมพันธ์
กันชัดเจน มีเกณฑ์หรือมีมาตรฐานในการประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญ
กับการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอนทั้งระบุ
ความเสี่ยง  การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการ
บริหารความเสี่ยง 

   

 

 

กองช่างเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ มีการ
ประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่ก าหนดตาม
เอกสารที่แนะน า  การน ามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้
แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินพบว่า มีการควบคุม
เพียงพอแล้ว คือมีการปฏิบัติถูกต้องตาม 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

 2.1  กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ 

ความเสี่ยง 

      1. เมื่อได้รับแจ้งความเสียหายไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

      2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้าที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการตามหลักของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 

2.2  กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

ความเสี่ยง 

          1. งานควบคุมงานบางประเภทผู้ควบคุม
งานไม่ถนัด เช่น งานไฟฟ้า,งานประปา 

          2. โครงการที่จัดท าไปเป็นหน่วยงานอ่ืนๆ 
โดยใช้ผู้ควบคุมงานของ ทต. 

          3. นายช่างโยธามีไม่เพียงพอต่อกิจกรรม
โครงการที่ ทต. 

ด าเนินการ ท าให้ควบคุมงานได้ไม่ทั่วถึง 

          4. สภาพพ้ืนที่มีขนาดใหญ่ พาหนะท่ีใช้ใน
การเดินทางไปควบคุมงานมีไม่เพียงพอ   

 

 2.3  กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร 

ความเสี่ยง 

          1. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรง
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากข้อจ ากัดจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่และปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ
ปฏิบัติ 

 พระราชบัญญัติ การจั ดซื้ อและ
บริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522  

และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.
2518  

และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  เป็นต้น 

 



          2. บุคลากรขาดความรู้ ในการจัดท า
เอกสารให้ถูกต้องตามรูปแบบงานสารบรรณ 

         

2.4 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 

ความเสี่ยง 

  1. หนังสือราชการทีร่ับเข้ามาจากงานสรรบรรณ
กลางไม่ตรงกับเจ้าของเรื่อง 

  2. จัดท าหนังสือราชการไม่ทันตามก าหนดเวลา
ที่ทางราชการก าหนด เนื่องจากการรับหนังสือจาก
สารบรรณกลางในวันเดียวกันกับที่หนังสือสั่งการ 
ให้รายงานอ าเภอ,จังหวัด ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

    3.1 กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ   

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

4. จัดให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ส่วน 

ภูมิภาคได้ทันท่วงที เพื่อการปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลัก
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้าน 

ไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

3.2 กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง   

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

4. เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ควบคุมงานมีอ านาจ 
พิจารณาตัดสินใจตามความเหมาะสมและแจ้งประธานตรวจ
งานจ้างทราบโดยเร็ว  

5. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอย่าง 
ใกล้ชิด  

และจดบันทึกรายงานการก่อสร้างให้เป็นประจ าวัน 
6. จัดหาอุปกรณ์ช่วยในการส ารวจและออกแบบ

เพ่ือให้ 

งานมีความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

     

      ในภาพรวมกองช่างเทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ์มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   

 



 

3.3 กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

3. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ิมทักษะการ 

ปฏิบัติงานและศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

4. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องควรมี
การ 

ถ่ายทอดกระบวนงานและความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงาน
หรือผู้ที่รับผิดชอบงานโดยตรงในภายหลังโดยควรจัดท า
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้ฝึกอบรมมา 

3.4 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ   

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

          1.1 จัดส่งเจา้หน้าทีท่ีร่ับผิดชอบงานธุรการเข้า
อบรมเพิ่มทักษะด้านงานธุรการ  

 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

    น าระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง Internet 
โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุงค าสั่ง การ
ติดต่อสื่อสารทั้ง 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

ภายในและภายนอกมาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ ท าให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ 

 วิธีการสื่อสารที่ใช้ 

  1. น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ กองช่างมีระบบ Internet มา
ช่วยในการค านวณราคากลางเนื่องจากราคาน้ ามัน
มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  รวมไปถึงข้อมูล
ข่าวสาร อ่ืน ๆ เช่น ระเบียบ หนังสือสั่ งการ 
กฎหมาย  และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างต่าง 
ๆ 

  2. ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานจาก 
website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  3.  ติดต่อประสานขอข้อมูลข่าวสารจาก อบต. 
และเทศบาลใกล้เคียง 

  4. ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต 
วิทยุ  โทรทัศน์  โทรสาร มาช่วยในการบริหารการ
ค านวณราคากลาง   เนื่ อ ง จากร าคาน้ ามั น
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  ฉะนั้นในการค านวณราคา
กลาง ต้องด าเนินการดังนี้ 

    (๑) ส ารวจข้อมูลราคากลางปัจจุบันโดยใช้ระบบ
อินเตอร์ เน็ต ไปที่กระทรวงพาณิชย์  พาณิชย์
จังหวัด 

    (๒) ส ารวจราคากลางจากหน่วยงานใกล้เคียงที่มี
การก่อสร้างในระยะเวลาใกล้เคียง ๓ หน่วยงาน 

    (๓)  ราคากลางที่ทางราชการส่งให้ครั้งสุดท้าย 

    (๔) ส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการก าหนด
ราคากลางพิจารณาต่อไป 

 

         จากผลการประเมินพบว่ากอง
ช่างมีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่
มีความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  กิจกรรมการติดตามประเมินผล 

     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดวิธีติดตามการด าเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

วิธีการน ามาใช้ในการติดตามประเมินผล 

   1. ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือใน
การติดตาม 

   2. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ติดตามจากแบบการรายงานที่ก าหนดและให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

   3. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม 

 

 

 

 

 

หน่วยงานมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน   รวมทั้งมีการติดตามผลการ
แก้ไขข้อบกพร่อง โดยผู้บริหารระดับสูง 
ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด แ ล ะ
คณะกรรมการ คณะต่างๆ 

 

 

 

 

 



 

แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

กองคลัง 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1  ด้านการเงินและบัญชี 

เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในเนื่องจาก 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานแต่ละส่วนไม่มีความ
เข้าใจในการตั้งฎีกาเบิก ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
เบิ กจ่ าย  ประกอบกับขาดบุ คล ากรต าแหน่ ง
นักวิชาการคลังในการปฏิบัติงาน 

1.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

เป็นความเสี่ ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในและ 

สภาพแวดล้อมภายนอก  

- สภาพแวดล้อมภายในเกิดจากขาดต าแหน่งเจ้า
พนักงาน 

จัดเก็บรายได ้

- สภาพแวดล้อมภายนอกเกิดจาก ประชาชนขาด
ความรู้  

ความเข้าใจในเรื่องของภาษี ประกอบกับผู้เสียภาษี
บางรายนอกต าบลท าให้ไม่สะดวกในการมาช าระ
ภาษี ท าให้มีภาษีค้างช าระในแต่ละปี หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือนทราบ 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน  

กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า 
ตามค าสั่งแบ่งงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดือน ที่ 449/2561 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ในภารกิจ  
4 งาน คือ 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ข้อสรุป 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พบว่ามีกิจกรรมที่ จะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงและยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการควบคุมจ านวน 4 
งานดังนี้ 

1. ด้านการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3. ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
4. การจัดเก็บเอกสารทางราชการ 

 

 



 

1.3   ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดล้ อมภายนอกที่ เ กิ ดจาก  ระ เบี ยบ
หลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหม่อยู่
เสมอ ท าให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจและไม่
ทันกับเวลา 

1.4  การจัดเก็บเอกสารทางราชการ 

เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากไม่มี เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงาน
ให้ปฏิบัติงานขาดทักษะและความช านาญงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

     ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง  มี ก า ร ก า ห น ด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของกองคลั งและ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและ
เชื่ อมโยงกัน ในการที่ จะท างานให้ส า เ ร็ จด้ วย
งบประมาณตามภารกิจที่ถูกก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
แต่ยังมีปัจจัยด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในใน
ภารกจิที่ยังด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1  ด้านการเงินและบัญชี 

ความเสี่ยง 

4. ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุง 

ใหม่ท าให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจและไม่ทัน
กับเวลา 

5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานแต่ละส่วนไม่มี
ความเข้าใจ 

ในการตั้งฎีกาเบิก ท าให้เกิดข้อผิดพลาด บ่อยครั้ง 
เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 

6. ยังขาดต าแหน่งนักวิชาการคลังในการ
ปฏิบัติงาน 

2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ความเสี่ยง 

5. ประชาชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ ใน
เรื่องของภาษี 

6. การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึง 
7. ขาดการจัดท าทะเบียนแผนที่ภาษีในระบบ

คอมพิวเตอร์ 
8. ยังขาดต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ใน

การปฏิบัติงานท าให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 

       จากการประเมินพบความเสี่ยงใน
ภารกิจ 4 งานคือ 

5. งานการเงิน 
6. งานบัญชี 
7. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
8. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
เหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากมี
ค าสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่
ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหัวหน้า
หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 



 

2.3 ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ความเสี่ยง   

3. ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุง 

ใหม่อยู่เสมอและบางครั้งหน่วยงานได้รับหนังสือ
ล่าช้า ท าให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจและไม่
ทันกับเวลา 

4. ขาดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่
ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

2.4 การจัดเก็บเอกสารทางราชการ 

ความเสี่ยง   

1. บางครั้งหนังสือสั่งการมีความล่าช้าหรือ
ได้รับหนังสือสั่ง 

การแบบกระชั้นชิดเกินไปท าให้ส่งงานไม่ทัน 

2. เอกสารมีจ านวนมาก ค้นหาเอกสาร
ส าคัญไม่เจอ 

3. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานธุรการ
โดยตรง 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

          มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้
ว่าเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ได้
ก าหนดไว้กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท าให้เกิดความระมัดระวัง
และสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3.1 ด้านการเงินและบัญชี 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

4. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้
ตรวจสอบ 

เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการ
เบิกจ่าย 

5. ให้มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอย่าง
เคร่งครัด 

ก่อนที่จะมีการเบิกจ่าย 

6. ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานด้าน
การเบิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในภาพรวมกองคลัง มีกิจกรรม
ที่ควบคุม 

เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควร โดยเน้นให้บุคลากรเข้าใจหลัก
และวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 



จ่ายเงินเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเงินเพ่ิมเติมมาก
ขึ้น 

 

3.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

5. จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์  เช่น ป้าย  
แผ่นพับ 

ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปี 

6. ท าการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตาม
ระเบียบทุก 

ขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

7. จัดท าแผนที่ภาษีเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็น
ระบบมาก 

ยิ่งขึ้น 

8. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3.3 ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

4. ให้แต่ละส่วนงานด าเนินการวางแผน
ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา รวมทั้งการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในแต่ละ
ส่วนงานเป็นช่วงๆ (รายไตรมาส) 

5. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียน
ประวัติ 

ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

6. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

3.4 การจัดเก็บเอกสารทางราชการ 

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

3. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจดูหนังสือใน
ระบบ 

อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด หรือไลน์กลุ่มของท้องถิ่น
อย่างสม่ าเสมอ 

4. ก ากับให้มีการจัดเอกสารเก็บแยกเป็นเรื่องๆ 
และเก็บ 

แยกตามแฟ้ม 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

     องค์กรได้น าระบบสารสนเทศ และการสื่อสารมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูล การบันทึก
ระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน รวมถึงการ
ด าเนินงานอ่ืนและได้มีการน าสื่อสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรมของ
องค์กร ท าให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศได้รับข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยน าระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและ
หนังสือราชการเพ่ือประสานงานภายในและภายนอก

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กองคลัง มีการน าระบบสารสนเทศ
และการ 

สื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน การ
รวบรวมข้อมูล การบันทึกบัญชีใน
ระบบ E-lass การบันทึกและจัดซื้อจัด
จ้างผ่านระบบ EGP เพ่ือเกิดความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

- ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกอง 



องค์กร เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง 
ดังนี้ 

8.1 มีการรวบรวมข้อมูล  กฎหมาย ระเบียบ 
มต ิ

คณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้
พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

8.2 จัดให้มีประชุมชี้แจง  ท าความเข้าใจใน
นโยบาย 

และแนวทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

8.3 มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น  เฟสบุ๊ค  
และไลน์  

ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ตลอดเวลา 

 

คลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เดือน มีระดับการควบคุมภายในที่ดี
พอสมควร เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน เช่น 
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการ
ตรวจสอบและติดตามข้อมูล 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

8.4 จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งาน 

ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

5.  กิจกรรมการติดตามประเมินผล 

          มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระหว่าง
การปฏิบัติงานโดยผู้อ านวยการกองคลัง โดยให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น โดยก าหนดให้
คณะท างานท าการติดตามประเมินผลของกองคลัง  
รายงานผลการด าเนินการต่อผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือจะ
ได้น าไปรายงานผลการด าเนินงานผลความคืบหน้าการจัด
วางระบบควบคุมภายในของกองคลังเสนอต่อปลัด ทต.  
เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการติดตามประเมินผลมี
ความ 

เหมาะสมและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
มีการประเมินตนเองและการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก  มีการจัดท า
รายงานการประเมินผลพร้อมให้
ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง  
เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน  และมี
การปรับปรุงแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

กองการศึกษา 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในเนื่องจาก 

ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานโดยตรง และมี
ความรู้ เฉพาะทาง ท าให้ เมื่อ เกิดปัญหาจึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

   ๒.๑ กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

- นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 

กองการศึกษา ได้แบ่งงานและ
การมอบหมายหน้าที่ภายในกอง
การศึกษา ออกเป็น 

๑.  งานธุรการ 
๒.  งานการศึกษาปฐมวัย 

 

ข้อสรุป 

กองการศึกษาเทศบาลต าบลดง
สมบูรณ์ มีการประเมินความ
เสี่ ย งตามวิ ธี ที่ ก าหนดตาม
เอกสารที่ แนะน า   การน า
มาตรฐานการควบคุมภายในไป
ใช้ในเชิงปฏิบัติ  และใช้แบบ
ประ เมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินพบว่า มีการควบคุม
เพียงพอแล้ว คือมีการปฏิบัติ
ถูกต้องตาม 

      ในภาพรวมกองการศึกษาเทศบาล
ต าบลดงสมบูรณ์มีกิจกรรมควบคุมที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล   

 

จากผลการประเมินพบว่ากองการศึกษา
มีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ความเหมาะสม 



3.  กิจกรรมการควบคุม 

    3.1 กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน   

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

1. เพ่ือจัดให้ตั้งและส่งเสริมสมาคมครู
นักเรียนตลอดจนตั้งกิจกรรมและส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

    น า ระบบสารสน เทศและการสื่ อส ารทั้ ง 
Internet โทรศัพท์  โทรสาร การประชุม การ
ปรับปรุงค าสั่ง การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ ท าให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา 
สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ 

 วิธีการสื่อสารที่ใช้ 

  1. น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ กองการศึกษามีระบบ Internet 
มาช่วยในการค านวณราคากลางเนื่องจากราคา
น้ ามันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  รวมไปถึง
ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ เช่น ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
กฎหมาย  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

  2. ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติ งานจาก 
website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

  3.  ติดต่อประสานขอข้อมูลข่าวสารจาก อบต. 
และเทศบาลใกล้เคียง 

  4. ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต 
วิทยุ  โทรทัศน์  โทรสาร มาช่วยในการปฏิบัติงาน   

5.  กิจกรรมการติดตามประเมินผล 

     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ก าหนดวิธีติดตามการด าเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานมีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบประ เมินผลและ
รายงานผลการด า เนินงาน   
รวมทั้ งมีการติดตามผลการ
แก้ไขข้อบกพร่อง โดยผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงานใน
สังกัดและคณะกรรมการ คณะ
ต่างๆ 



วิธีการน ามาใช้ในการติดตามประเมินผล 

   1. ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือใน
การติดตาม 

   2. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ติดตามจากแบบการรายงานที่ก าหนดและให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

   3. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์   มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบมี
ประสิทธิผลและ เพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็
ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นจึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

                        

        ลายมือชื่อ   

                (นายกิตติธร รัตนวรรณี) 
                       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลดงสมบูรณ์ 
                                                                                  วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    แบบ ปค.5 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.256๒  

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. การขออนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การด าเนินการ
ขอรับใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ด าเนนิการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย 

 

1. ผู้ประกอบกิจการ
ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่
ต้องมาด าเนนิการยื่น
แบบค าขอรับ
ใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตยังไม่ได้
ด าเนินการมาแจ้ง
ความประสงค์ในการ
ออกใบอนุญาตครบ
ทุกราย 

2. การออกตรวจ
สถานประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
บางรายไม่เปน็ไป
ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนตามที
ก าหนดไว้เนื่อง 

 

1. มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 

ตรวจสถานประกอบกิจการ
ที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ 

2. มีการก าหนดระยะเวลา
แล้ว 

เสร็จของการยื่นค าขอ
ใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

3. มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

สถานประกอบกิจการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับชั้น 

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอเนื่องจาก
ผู้ประกอบการในพืน้ที่ยัง
ไม่ให้ความส าคัญกับการขอ
ใบอนุญาต ควรให้ฝ่าย
จัดเก็บเร่งรัดให้
ผู้ประกอบการด าเนิน 

การมาขอใบอนุญาตให้ครบ
ทุกราย 

1. ผู้ประกอบกิจการ
ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่
ต้องมาด าเนนิการยื่น
แบบค าขอรับ
ใบอนุญาตยังไม่ได้
ด าเนินการมาแจ้ง
ความประสงค์ในการ
ออกใบอนุญาต/ต่อ
ใบ 

อนุญาตครบทุกราย 

2. การออกตรวจ
สถานประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
บางรายไม่เปน็ไป
ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนตามที
ก าหนดไว้เนื่อง 

 

1.จัดส่งเจ้าหน้าที่/
คณะกรรมการตรวจ
สถานประกอบ
กิจการเข้ารับอบรม
ในหลักสูตรที่
เก่ียวข้อง 

2. ให้เจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้แจ้ง
ประสาน
ผู้ประกอบการในพืน้
ที่มาด าเนนิการขอ
ใบอนุญาตให้ครบทุก
ราย 

3. จัดให้มีการ
ทบทวนและปรับปรุง
กระบวน 

งานให้บริการที่
เก่ียวข้อง 

ส านักปลัด 

ทต.ดง
สมบูรณ ์



จากคณะกรรมการ
และเจ้าของสถาน
ประกอบกิจการมี
เวลาว่างไม่ตรงกัน 

จากคณะกรรมการ
และเจ้าของสถาน
ประกอบกิจการมี
เวลาว่างไม่ตรงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 3. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ด าเนินงานในส่วน
ของการขอรับ
ใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
ขาดความรู้และ
ทักษะในการออก
ตรวจและให้
ค าแนะน าต่อสถาน
ประกอบการ 

 

 

  3. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ด าเนินงานในส่วน
ของการขอรับ
ใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
ขาดความรู้และ
ทักษะในการออก
ตรวจและให้
ค าแนะน าต่อสถาน
ประกอบการ 

  

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย,ุ เบี้ยคนพิการ
และ ผู้ป่วยเอดส์    

      

วัตถุประสงค์    

1. เพื่อเป็นหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผูป้่วยเอดส์ 
ตามนโยบายของรัฐบาล                     

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผูป้่วยเอดส์มี
เงินในการใช้จ่ายเพื่อ
การด ารงชีพและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

1.ผู้สูงอายุและคน
พิการบางรายที่ยา้ย
ไปแล้ว หรือที่ได้
เสียชีวิตลง เจา้ตัว
หรือทายาท ไม่แจ้ง
ข้อมูลกับทาง ทต. 

บางเดือน  

2. ส านักงาน
ทะเบียนอ าเภอท่า
คันโทแจง้รายชื่อ
ผู้เสียชีวิตล่าช้า 

3. จดหมายแจ้ง
ผู้สูงอายุและคน
พิการให้มาแสดงตน
เพื่อขอรับเบี้ยฯ บาง
รายไม่ได้รบัจดหมาย 
หรือได้รับแล้วแต่ไม่
ตอบกลับและไม่มา
แสดงตนตามทีไ่ด้รับ
หนังสือแจ้ง 

1. เมื่อมีการมาลงทะเบียน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ จะมีหนังสือแจ้งกลับว่าให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ หรือทายาท แจ้ง ทต.ดง
สมบูรณ์ เมื่อผู้มาลงทะเบียน
ย้ายออกนอกพื้นที หรือ 
เสียชีวิตลง เพื่อป้องกันการจ่าย
เบี้ยซ้ าซ้อน   

2. ท าหนังสือถึงส านักงาน
ทะเบียนอ าเภอท่าคนัโทให้แจ้ง
รายผู้สูงอายุที่เสียชวีิตในทุก
เดือนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท า
เอกสารการจ่ายเบี้ยในเดือน
ถัดไป  

3.ให้มีการมาแสดงตนการมีชีวติ
อยู่เพื่อขอรับเบี้ยฯ ใน
ปีงบประมาณถัดไปของทุกปี 
โดยจะท าช่วงกลางเดือน
กรกฎาคม - กันยายน ของทุกป ี      

 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงการจ่ายเบี้ยยงั
ชีพผิดพลาดตามที่ระบุได้
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากในบางครั้งได้รบั
ข้อมูลจากส านักทะเบียน
อ าเภอท่าคันโทลา่ชา้ 
ประกอบกับในบางรายมีการ
เสียชีวิตนอกพื้นที่ ญาติ
เพิกเฉยที่จะแจ้งข้อมูลให้ 
ทต.ทราบ 

1.ผู้สูงอายุและคน
พิการบางรายที่ยา้ย
ไปแล้ว หรือที่ได้
เสียชีวิตลง เจา้ตัว
หรือทายาท ไม่แจ้ง
ข้อมูลกับทาง ทต. 

บางเดือน  

2. ส านักงาน
ทะเบียนอ าเภอแจ้ง
รายชื่อผู้เสียชวีิต
ล่าชา้ 

3. จดหมายแจ้ง
ผู้สูงอายุและคน
พิการให้มาแสดงตน
เพื่อขอรับเบี้ยฯ บาง
รายไม่ได้รบัจดหมาย 
หรือได้รับแล้วแต่ไม่
ตอบกลับและไม่มา
แสดงตนตามทีไ่ด้รับ
หนังสือแจ้ง 

1. ให้สมาชิกสภา 
ทต.และเจ้าหนา้ที่ 
ทต. ช่วยสอดส่องผู้
พิการ และผู้สงูอายุที่
เสียชีวิต หรือย้าย
ออกนอกพื้นที่ 

2. ร่วมประชุมและ
ให้ค าแนะน าแก่ผูน้ า
ชุมชนในการประชุม
ประจ า 

เดือนของ อสม. หรือ
ประชุมประจ าเดือน
ของหมู่บ้าน 

3. ประชาสัมพันธ์
ผ่าน 

ทางช่องทางการ
สื่อสาร 

ต่างๆ เชน่  line,  

face book  เป็นต้น 

ส านักปลัด 

ทต.ดง
สมบูรณ ์

 



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3. ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 

วัตถุประสงค ์

     เพื่อให้การ
ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้ประสบสา
ธารณภัยในต าบลมี
ความรวดเร็วเป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนดและ
เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

1. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่
มี 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

2. การให้ความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยยังไม่
ทั่วถึงอันเนื่องมาจาก
จ านวนเจ้าหนา้ที่มีอยู่
อย่างจ ากัดประกอบ
กับเจ้าหน้าที่ยงัขาด
ความรู้ขาดทักษะการ
ป้องกันภัยต่างๆ 

3. ขาดการ
ประสานงานเมื่อเกิด
ภัยท าให้การ
ช่วยเหลือล่าชา้ 

1. มีปรับปรุงแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีความ
ชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติให้มี
ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
ทั้งแผนก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
แผนฟื้นฟูมีการประสานแผน
ค่าใช้จ่ายเงนิให้มีความคล่องตัว
ทันเหตุการณ์ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

2. ประสานงานกับหน่วยงาน
ราชที่เก่ียวข้องเพื่อจัดเตรียม
แผนป้องกันภัยร่วมกัน 

3. ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปอบรม 

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

4. มีการประสานงานหน่วยงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอ จังหวัด และหน่วย
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
อปท. ใกล้เคียง รวมทั้งประสาน
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อการแจ้ง
เตือนประชาชนเมื่อมีภัยเกิดขึ้น 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงตามที่ระบุได้
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากไม่มีเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย
งานให้ปฏิบตัิงานขาดทักษะ
และความช านาญงานที่
เก่ียวข้อง 

1. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่
มี 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

2. การให้ความช่วย 

เหลือผู้ประสบภัยยัง
ไม่ทั่วถึงอัน
เนื่องมาจากจ านวน
เจ้าหน้าที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรูข้าดทักษะ
การป้องกันภัยต่างๆ 

3. ขาดการ
ประสานงานเมื่อเกิด
ภัยท าให้การ
ช่วยเหลือล่าชา้ 

๑. ด าเนินการส ารวจ
ความต้องการและ
ความจ าเปน็ที่จะต้อง
ใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อ
เกิดสาธารณภัยและ
ด าเนินการขอ
สนับสนนุอุปกรณ์ยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

3. จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ทบทวน     
อปพร.และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานให้มี
ความรู้ ความช านาญ 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

ทต.ดง
สมบูรณ ์



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๔. การจัดท าประชาคม  
เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์

     เพื่อให้ประชาชน
เข้ามา 

มีส่วนร่วมการประชุม 

ประชาคมหมู่บ้าน 
สามารถ 

น าเสนอข้อเสนอ ปัญหา 

ต่างๆ ของประชาชนให้ 

ครอบคลุมทุกเพศ ทุก
วัย 

 เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา 

ต าบลสี่ปี ของ ท 

 

1. ประชาชนเข้าร่วม 

การประชปุระชาคม 

หมู่บ้านเพื่อจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
น้อย 

มากเมื่อเทียบกับ
สัดส่วน 

ของประชากร/
ครัวเรือน 

ทั้งหมด 

 

1. ประชาสัมพันธ์การออก
หน่วยประชุมประชาคม
หมู่บ้านในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลสีป่ ี

2. มีการจัดท าโครงการ
ประชุม 

ประชาคมรวมทั้งมีค าสั่ง
แต่งตั้ง 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดบัหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความส าคัญ
และเห็นประโยชนจ์ากการเข้าร่วม
ประชุมจัดท าประชาคม 

1. ประชาชนเข้าร่วม
การประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดท าแผน 

พัฒนาท้องถิ่นน้อย
มากเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมดอาจท าให้ไม่
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 

หรือระเบียบข้อ
กฎหมาย 

ก าหนด 

1. ประชุมชี้แจงผ่าน 

กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ 

ประชาชนตระหนัก
เห็น 

ความส าคัญของการ
มี 

ส่วนร่วมในการ
วางแผน 

พัฒนาท้องถิ่น 

2. จัดให้มีการ
ประชา 

สัมพันธ์การออก
หน่วย 

ประชุมผา่นทางช่อง 

ทางการสื่อสารต่างๆ  

เช่น  line, face 
book  

ส านักปลัด 

ทต.ดงสมบูรณ ์

 



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๕. งานด้านการ
เจ้าหน้าที ่

วัตถุประสงค ์

     เพื่อให้การ
มอบหมาย 

งานและก าหนดหนา้ที่
ความ 

รับผิดชอบของพนักงาน
ส่วน 

ต าบลขององค์การ
บริหาร 

ส่วนต าบลให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย 

 

 

 

1. การมอบหมาย
งานให้ 

พนักงานส่วนต าบล
ไม่ 

ตรงกับความรู้  
ความ 

สามารถของบุคลากร 

 

1. มีค าสั่งแบ่งหนา้ที่ความรับ
ผิด 

ชอบของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานชัดเจน 

2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก 
อบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
งานทีป่ฏิบัต ิ

3. มีการจัดท าองค์ความรู้  
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสัง่
การต่างๆ และรายละเอียดของ
งานไว้ในรูปแบบสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานส่วน
ต าบลได้ศึกษา 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ระดับหนึง่แต่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการ
มอบหมายงานบางภารกิจ
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบงานอาศัย
การปรึกษาและขอค าแนะน า
จากผู้ที่มีประสบการณ ์

1. พนักงานส่วน
ต าบลที ่

เข้ารับการอบรมยัง
ไม่ 

เข้าใจในงานและ
หน้าที่ที ่

ได้รับมอบหมาย
อย่าง 

เพียงพอ 

 

 

1. ก่อนด าเนินการ 

มอบหมายงานให้ 

พิจารณาหรือ
ทดสอบ 

ความรู้ความสามารถ
ของ 

บุคลากร 

2. ส่งบุคลากรที่
ได้รับ 

มอบหมายงานและ
หน้า 

ที่ความรับผิดชอบ
เข้า 

ร่วมอบรม 

 

ส านักปลัด 

ทต.ดงสมบูรณ ์

 



 

ชื่อผู้รายงาน 

                                                                                                                       (นางกฤษฎารัตน์  ภูคงคา) 
                                                                                                                      ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด                                                                                                                                    
                                                                                                                 วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    แบบ ปค.5 
กองคลัง เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.256๒  

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.  ด้านการเงินและ
บัญช ี

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การรับเงิน- 

จ่ายเงิน การจัดท าฎีกา
เบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณและนอก
งบประมาณ การบนัทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงนิ
เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน ลด
ระยะ 

1. ระเบียบ
หลักเกณฑ์ตาม
หนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุงใหม่ท าให้
เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบไม่เข้าใจและ
ไม่ทันกับเวลา 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ผิดชอบในงานแต่ละ
ส่วนไม่มีความเข้าใจ
ในการตั้งฎีกาเบิก 
ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาด 
บ่อยครั้ง เกิดความ
ล่าชา้ในการเบิกจา่ย 

3. ยังขาดต าแหน่ง 

นักวิชาการคลังใน
การปฏิบัติงาน 

1. 1.  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับ
เงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) 

2. 2. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการเงินเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดา้น
ความรู้ให้สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
3. มีค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที ่

รับผิดชอบเปน็ลายลักษณ์อักษร 

 

การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
ในระดับหนึ่งเนื่องจากมีการ
สอบทานการปฏบิัติงานให้
เป็นไปตามระเบยีบ หนังสือ
สั่งการและมติ ครม. และกฎ 
หมายที่เก่ียวข้องจากหัวหน้า
หน่วยงาน แต่ยังมีภาวะ
ความเสี่ยงอยู่เนื่องจากไม่มผีู้
ปฏิบัติหนา้ที่โดยตรง 

1. ระเบียบ
หลักเกณฑ์ตาม
หนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุงใหม่ท าให้
เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบไม่เข้าใจและ
ไม่ทันกับเวลา 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด 

ชอบในงานแต่ละ
ส่วนไม่มีความเข้าใจ
ในการตั้งฎีกาเบิก 
ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาด 
บ่อยครั้ง เกิดความ
ล่าชา้ในการเบิกจา่ย 

 

 

 

1. ให้หัวหน้า
หน่วยงานย่อยแต่ละ
กองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรอง
ความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจา่ย 

2. ให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร
ทางการเงินอยา่ง
เคร่งครัดก่อนที่จะมี
การเบิกจ่าย 

3. ควรจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ที ่

รับผิดชอบงานด้าน
การเบิกจ่ายเงินเข้า
รับการอบรม
เก่ียวกับการเงิน
เพิ่มเติมมากข้ึน 

กองคลัง 

ทต.ดง
สมบูรณ ์



เวลาและขั้นตอนการ
เบิกจ่ายเงิน 

3. เพื่อให้การเบิกจ่าย 

และรายงานการเงนิ
ถูกต้องและมีความ
น่าเชื่อถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จัดเก็บ
ได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มี
ลูกหนี้ค้างช าระ  เปน็ไป
ตามระเบียบ 

9. ประชาชนยังขาด 

ความรู้  ความเข้าใจ 
ในเร่ืองของภาษี 

10. การ
ประชาสัมพนัธ ์

การจัดเก็บภาษียังไม่
ทั่วถึง 

3. ขาดการจัดท า
ทะเบียนแผนที่ภาษี
ในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

4. ยังขาดต าแหน่ง 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ในการ
ปฏิบัติงานท าให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย
ท างานไดไ้ม่เต็มประ
สิทธ ิ

ภาพเท่าที่ควร 

1. จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์  

เ ช่ น  ป้ า ย   แ ผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี
ประจ าปี และประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ  เช่น 
เว็บไซต์, line, face book เป็น
ต้น 

2. ท าการออกหนังสือแจ้งและทวง 

ถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

 

 

การควบคุ มที่ มี อยู่ ยั ง ไ ม่
เ พี ย ง พ อ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
จัดเก็บรายได้ในพื้นที่และผูท้ี่
มีหน้าที่ช าระภาษียังไม่ได้
ด าเนินการครบทุกกิจการ
และครบทุกราย 

1. ประชาชนยงัขาด 

ความรู้  ความเข้าใจ 
ในเร่ืองของภาษี 

2. การ
ประชาสัมพนัธ ์

การจัดเก็บภาษียังไม่
ทั่วถึง 

3. ขาดการจัดท า
ทะเบียนแผนที่ภาษี
ในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

4. ยังขาดต าแหน่ง 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ในการ
ปฏิบัติงานท าให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย
ท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

1.จัดท าสื่อในการ
ประชาสัมพนัธ์  เช่น 
ป้าย  แผน่พับประชา 

สัมพันธ์การช าระ
ภาษีประจ าป ี

2 .  ท า ก า ร อ อ ก
หนังสือแจ้งและทวง
ถามตามระเบียบทุก
ขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่
เสียภาษี 

3. จัดท าแผนที่ภาษี 

เพื่ อใ ห้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

๔ .  ต ร ว จ ส อ บ
ฐานข้อมู ลภาษี ใ ห้
เป็นปัจจุบัน 

 

 

กองคลัง 

ทต.ดง
สมบูรณ ์

 



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3. ด้านทะเบียน
ทรัพย์สิน 

และพัสดุ 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การใช้พัสดุ
ครุภัณฑ์ที่จัดหามาอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและเกิด
ประสิทธ ิ

ภาพสูงสดุ 

1. ระเบียบ
หลักเกณฑ์ 

ตามหนังสือสัง่การมี
การปรับปรุงใหม่อยู่
เสมอและบางครั้ง
หน่วยงานได้รับ
หนังสือล่าช้า ท าให้
เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบไม่เข้าใจและ
ไม่ทันกับเวลา 

2. ขาดสถานที่ใน
การ 

จัดเก็บเอกสารที่
ปลอดภัย 

 

1. ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. มีการจัดท าทะเบียนประวัติ
ทรัพย์สิน มบีันทึกประวัติการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

3. มีการควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงการตามที่ระบุ
ได้ระดับหนึง่แต่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานเพิ่งบรรจุใหม่ยัง
ไม่ผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง การ
ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
บางครั้ง บางรายการอาจไม่
ครบถ้วน 

1. ระเบียบ
หลักเกณฑ์ 

ตามหนังสือสัง่การมี
การปรับปรุงใหม่อยู่
เสมอและบางครั้ง
หน่วยงานได้รับ
หนังสือล่าช้า ท าให้
เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบไม่เข้าใจและ
ไม่ทันกับเวลา 

2. ขาดสถานที่ใน
การจัด 

เก็บเอกสารที่
ปลอดภัย 

1.  ให้แต่ละส่วนงาน 

ด าเนินการวางแผน
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
รวมทั้งการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ในแต่ละ
ส่วนงานเปน็ช่วงๆ 
(รายไตรมาส) 

2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ผิดชอบจัดท า
ทะเบียนประวัติ
ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

3. ก ากับดูแลการ
ปฏิบัต ิ

งานอย่างใกล้ชิด 

 

 

 

กองคลัง 

ทต.ดง
สมบูรณ ์

 



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. การจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ   

 

วัตถุประสงค ์

     เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดา้นสาร
บรรณของกองคลัง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบงา่ย สะดวก 
รวดเร็วต่อการค้นหา
และน าไปปฏิบตั ิ

1. บางครั้งหนังสือ
สั่ง 

การมีความล่าช้าหรือ 

ได้รับหนังสือสั่งการ
แบบกระชัน้ชิด
เกินไปท าให้ส่งงาน
ไม่ทัน 

2. เอกสารมีจ านวน
มาก ค้นหา
เอกสารส าคัญไม ่

เจอ 

 

 

 

1. จัดท าทะเบียนหนังสือคุม
การรับ-ส่งหนังสือ2. จัดเรียง
แฟ้มเอกสารตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงตามที่ระบุได้
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากไม่มีเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย
งานให้ปฏิบตัิงานขาดทักษะ
และความช านาญในงาน
ธุรการ 

1. บางครั้งหนังสือ
สั่งการมีความ
ล่าชา้หรือได้รับ
หนังสือสั่งการ
แบบ 

กระชั้นชิดเกินไปท า
ให้ส่งงานไม่ทัน 

2. เอกสารมีจ านวน
มาก ค้นหา
เอกสารส าคัญไม
เจอ 

5. 1.  มอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจดูหนงัสือ
ในระบบอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
หรือไลน์กลุ่มของ
ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
6. ก ากับให้มีการจัด 

เอกสารเก็บแยกเป็น
เร่ืองๆ และเก็บแยก
ตามแฟ้ม 

 

กองคลัง 

ทต.ดง
สมบูรณ ์

 

 

 



 

 

ชื่อผู้รายงาน 

                                                                                                                      (นางมลธิชา  อุปฌาใต้) 
                                                                                                                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง                                                                                                                                    
                                                                                                                วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    แบบ ปค.5 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.256๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

วัตถุประสงค ์

  ๑. เพื่อเป็นการตรวจ
ตราสอดส่องการดูแล
ความประพฤติของ
นักเรียน 

 

1. นักเรียนยังขาด
ความรับผิดชอบใน
หน้าที ่

 

1.  อบรมให้ความรู้ด้านหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน 

อบรมให้ความรู้ในด้าน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้แก่นักเรียน 

1. นักเรียนยังขาด
ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที ่

 

 

 

 

 

 

 

1. ฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านหน้าที่
และความรับผิดชอบ
ให้แก่นักเรียน 

กอง 
การศึกษา 

ทต.ดง
สมบูรณ ์

 

 

 



                                                                                    แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒. เพื่อจัดตั้งส่งเสริม
สมาคมครูนักเรียน
ตลอดจนตั้งกิจกรรม
และส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน 

๒. ขาดบุคลากรที่มี
ความช านาญ 

๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การศึกษา 

๒.ติดตามนโยบายและ
กระบวนการท างานของ
คณะกรรมการการศึกษา 

๒.ยังขาดบุคลากรที่มี
ความช านาญ 

 

 

 

 

๒ . ส่ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การอบรม 

กอง
การศึกษา 

ทต.ดง
สมบูรณ ์

 

 

ชื่อผู้รายงาน 

                                                                                                                        (นางสาวประวีณา ปึ้งตาเณร) 
                                                                                                                              นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

                                                                                                                   วันที่  ๒๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๒ 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                    แบบ ปค.5 
กองช่าง เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.256๒  

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑. ด้านงานไฟฟ้า
สาธารณะ 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

1. เมื่อได้รับแจ้ง
ความเสียหายไม่
สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงท ี

2. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้เรื่องไฟฟ้าที่
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการตามหลักของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 

1.  มีการรบัเรื่องราวร้องทุกข์และมี
การตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งปัญหา 

2. มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเปน็ล าดับชั้น 

3. มีการตั้งงบประมาณ
ซ่อมแซมงานไฟฟา้สาธารณะไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

 

มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานแต่ขาดเจ้าหน้าที่
ผู้มีความรู้โดยตรงในการ
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบงาน อาศัยการ
ปรึกษาและขอค าแนะน า
จากผู้ที่มีประสบการณ ์

1. เมื่อได้รับแจ้ง
ความเสียหายไม่
สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที เนื่องจาก
ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มี
ความรู้ความช านาญ 

2. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้เรื่องไฟฟ้าที่
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการตามหลักของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  เนื่องจาก
ไม่ได้ผา่นการ
ฝึกอบรมในเร่ือง
ดังกล่าว 

 

1. จัดให้มีการ
ประสาน 

งานกับเจา้หน้าที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
ทันท่วงที เพื่อการ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
หลักของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมด้าน
ไฟฟ้าเปน็การเฉพาะ
ทาง และศึกษา
ระเบียบ หลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอยู่เสมอ 

 

กองช่าง ทต.
ดงสมบูรณ ์

 

 



                                                                                    แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. ด้านการออกแบบ
และควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้การก่อสร้างแต่
ละโครงการเปน็ไปตาม
แบบแปลน ตามสัญญา
จ้าง  โครงการก่อสร้าง
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานงาน
ก่อสร้างที่ก าหนดไว ้

1.งานควบคุม
ก่อสร้างบางประเภท
ผู้ควบคุมงานไม่ถนัด 
เช่น งานไฟฟ้า ,งาน
ประปา 

2. โครงการที่จัดท า
เป็นของหน่วยงาน
อ่ืนๆ โดยใช้ผู้ควบคุม
งานของ ทต. 

๓. สภาพพื้นที่มี
ขนาดใหญ่ พาหนะที่
ใช้ในการเดินทางไป
ควบคุมงานมีไม่
เพยีงพอ 

1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตร ที่
เกี่ยวข้องกับงานในหนา้ที ่

2. ประสานความร่วมมือกับ
ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บา้น 
และ สมาชิกสภา ทต. เพื่อเข้า
มาช่วยดูแลและควบคุมการ
ก่อสร้าง 

3. มีการแจ้งกรรมการทุกคน
ทราบถึงการเข้าด าเนินการของ
ผู้รับจ้างและแนบแบบแปลน
การก่อสร้างให้กรรมการแต่ละ
คนทราบ 

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดือน 
ยังมีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความมัน่คงถาวร
ในพื้นที่เพื่อบรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับประชาชน
ประกอบกับมีบุคลกรทีไ่ม่มี
ความรู้โดยตรงในการ
ควบคุมงานบางประเภท 

1.งานควบคุม
ก่อสร้างบางประเภท
ผู้ควบคุมงานไม่ถนัด 
เช่น งานไฟฟ้า ,งาน
ประปา 

2. โครงการที่จัดท า
เป็นของหน่วยงาน
อ่ืนๆ โดยใช้ผู้ควบคุม
งานของ ทต. 

๓. สภาพพื้นที่มี
ขนาดใหญ่ พาหนะที่
ใช้ในการเดินทางไป
ควบคุมงานมีไม่
เพียงพอ 

 

 

 

1. เมื่อเกิดปัญหาหน้า
งานให้ผู้ควบคุมงานมี
อ านาจพิจารณาตดัสินใจ
ตามความเหมาะสมและ
แจ้งประธานตรวจงาน
จ้างทราบโดยเร็ว  
2. ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมงานก่อสร้าง
อย่าง ใกล้ชิด และจด
บันทึกรายงานการ
ก่อสร้างให้เป็นประจ าวัน 

3. จั ด ห า อุ ป ก ร ณ์
ช่วยในการส ารวจ
และออกแบบเพื่อให้
งานมีความสะดวก 

กองช่าง 

ทต.ดง
สมบูรณ ์

 

 

 



                                                                                    แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

วัตถุประสงค์ 

    เพื่อให้พนักงาน/
เจ้าหน้าที่มีความรู้  
ความสามารถ การ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายฯ ของทาง
ราชการสามารถ
ออกแบบและควบคุม
งานได้ตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจาก
ทางราชการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่ตรง
กั บ ลั กษณะ ง านที่
ป ฏิ บั ติ  เ นื่ อ ง จ า ก
ข้ อ จ า กั ด จ า น ว น
บุคลากรที่มีอยู่และ
ปริมาณงานที่ ต้ อง
ด าเนินการปฏิบัติ 

2. บุ ค ล า ก ร ข า ด
ความรู้ในการจัดท า
เอกสารใ ห้ถูกต้อง
ตามรูปแบบงานสาร
บ ร ร ณ เ นื่ อ ง จ า ก 
จนท. ผู้ปฏิบัติงาน
ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า น ก า ร
ฝึกอบรม 

 

1. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ภายใน
กองช่างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในงานที่ปฏบิัต ิ

2 .  มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ฝึกอบรมเสนอหัวหน้างานที่
อบรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

การควบคุ มที่ มี อยู่ ยั ง ไ ม่
เพียงพอเนื่องจากกองช่างมี
เ พี ย ง ช่ า ง โ ย ธ า และ เ จ้ า
พนักงานธุรการท าให้ในการ
ปฏิบัติงานบางครั้งไม่มีความ
รอบคอบในการปฏิบัติงาน
เ นื่ อ ง จ า ก ข า ด ผู้ ที่ ค อ ย
ตรวจทานในงานที่ปฏิบัติ 

1. บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่ตรง
กั บ ลั กษณะ ง านที่
ป ฏิ บั ติ  เ นื่ อ ง จ า ก
ข้ อ จ า กั ด จ า น ว น
บุคลากรที่มีอยู่และ
ปริมาณงานที่ ต้ อง
ด าเนินการปฏิบัติ 

2. บุคลากรขาด
ความรู้ในการจัดท า
เอกสารให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบงานสาร
บรรณเนื่องจาก 
จนท. ผู้ปฏบิัติงาน
ไม่ได้ผา่นการ
ฝึกอบรม 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมเพิ่ม
ทักษะการปฏิบตัิงาน
และศึกษาระเบียบที่
เกี่ยว 

ข้องอย่างสม่ าเสมอ 

2. ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่
เก่ียวข้องควรมีการ
ถ่ายทอดกระบวน 

งานและความรู้ให้กับ
เพื่อนร่วมงานหรือผู้
ที่รับผิดชอบงาน
โดยตรงในภายหลงั
โดยควรจัดท าเปน็
คู่มือในการ
ปฏิบัติงานในเร่ืองที่
ได้ฝึกอบรมมา 

 

กองช่าง ทต.
ดงสมบูรณ ์

 

 



                                                                                    แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. ด้านงานสารบรรณ                                                                                                                              

วัตถุประสงค์ 

    เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดา้นงานสาร
บรรณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบงา่ยสะดวก
รวดเร็วต่อการค้นหา
และน าไปปฏิบตั ิ

 

 

1. หนังสือราชการที่
รับเข้ามาจากงาน
สารบรรณกลางไม่
ตรงกับเจ้าของเร่ือง 

2. จัดท าหนังสือ
ราชการไม่ทนัตาม
ก าหนดเวลาทีท่าง
ราชการก าหนดเนื่อง 

จากรับเอกสารจาก
สรรบรรณกลางใน
วันเดียวกันที่ให้
รายงานอ าเภอ
,จังหวัด 

 

 

1. น าเสนอให้ผู้บังคบั บัญชา
ทราบทนัท ี

2. เร่งรัดการปฏิบัติ งานให้เสร็จ
ทันตามก าหนดเวลา 

3. ปฏิบัติตามระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 

 

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากบุคลากร
ในการปฏิบัติงานโดยตรง

เพิ่งบรรจุใหม่ ยังขาด
ประสบการณ์และความ
ช านาญในการปฏิบัตงิาน 

1. หนังสือราชการที่
รับเข้ามาจากงาน
สาร-บรรณกลางไม่
ตรงกับเจ้าของเร่ือง 

2. จัดท าหนังสือ
ราชการไม่ทนัตาม
ก าหนดเวลาทีท่าง
ราชการก าหนด 
เนื่องจากรับเอกสาร
จากสารบรรณกลาง
ในวันเดียวกันที่ให้
รายงานอ าเภอ 
จังหวัด 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงาน
ธุรการเข้าอบรมเพิ่ม
ทักษะด้านงาน
ธุรการ  

 

กองช่าง ทต.
ดงสมบูรณ ์

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อผู้รายงาน 

                                                                                                                       (นางกรรณิการ์  วงศ์พล) 
                                                                                                                             เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                                       ผู้อ าการกองช่าง 

                                                                                                                วันที่  ๒๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    แบบ ปค.5 
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.256๒  

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

1. การขออนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การด าเนินการ
ขอรับใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ด าเนนิการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย 

1. ผู้ประกอบกิจการ
ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่
ต้องมาด าเนนิการยื่น
แบบค าขอรับ
ใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตยังไม่ได้
ด าเนินการมาแจ้ง
ความประสงค์ในการ
ออกใบอนุญาตครบ
ทุกราย 

2. การออกตรวจ
สถานประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
บางรายไม่เปน็ไป
ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนตามที
ก าหนดไว้เนื่องจาก
คณะกรรมการและ
เจ้าของสถาน
ประกอบกิจการมี
เวลาว่างไม่ตรงกัน 

1. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ 

ตรวจสถานประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2. มีการก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จของการยื่นค าขอ
ใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

3. มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

สถานประกอบกิจการให้ผู้
บังคับ 

บัญชาทราบตามล าดบัชัน้ 

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอเนื่องจาก
ผู้ประกอบการในพืน้ที่ยัง
ไม่ให้ความส าคัญกับการขอ
ใบอนุญาต ควรให้ฝ่าย
จัดเก็บเร่งรัดให้
ผู้ประกอบการด าเนิน 

การมาขอใบอนุญาตให้ครบ
ทุกราย 

1. ผู้ประกอบกิจการ
ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่
ต้องมาด าเนนิการยื่น
แบบค าขอรับ
ใบอนุญาตยังไม่ได้
ด าเนินการมาแจ้ง
ความประสงค์ในการ
ออกใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตครบทุก
ราย 

2. การออกตรวจ
สถานประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
บางรายไม่เปน็ไป
ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนตามที
ก าหนดไว้เนื่องจาก
คณะกรรมการและ
เจ้าของสถาน
ประกอบกิจการมี
เวลาว่างไม่ตรงกัน 

1.จัดส่งเจ้าหน้าที่/
คณะกรรมการตรวจ
สถานประกอบ
กิจการเข้ารับอบรม
ในหลักสูตรที่
เก่ียวข้อง 

2. ให้เจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้แจ้ง
ประสาน
ผู้ประกอบการในพืน้
ที่มาด าเนนิการขอ
ใบอนุญาตให้ครบทุก
ราย3. จัดให้มีการ
ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนงาน
ให้บริการที่เก่ียวข้อง 

ส านักปลัด 

ทต.ดง
สมบูรณ ์



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
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รับผิดชอบ 

 3. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ด าเนินงานในส่วน
ของการขอรับ
ใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
ขาดความรู้และ
ทักษะในการออก
ตรวจและให้
ค าแนะน าต่อสถาน
ประกอบการ 

 

 

 

 

 

  3. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ด าเนินงานในส่วน
ของการขอรับ
ใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
ขาดความรู้และ
ทักษะในการออก
ตรวจและให้
ค าแนะน าต่อสถาน
ประกอบการ 
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หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
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ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย,ุ เบี้ยคนพิการ
และ ผู้ป่วยเอดส์    

      

วัตถุประสงค์    

1. เพื่อเป็นหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผูป้่วยเอดส์ 
ตามนโยบายของรัฐบาล                     

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผูป้่วยเอดส์มี
เงินในการใช้จ่ายเพื่อ
การด ารงชีพและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

1.ผู้สูงอายุและคน
พิการบางรายที่ยา้ย
ไปแล้ว หรือที่ได้
เสียชีวิตลง เจา้ตัว
หรือทายาท ไม่แจ้ง
ข้อมูลกับทาง ทต.ดง
สมบูรณ์  

2. ส านักงาน
ทะเบียนอ าเภอท่า
คันโทแจ้งรายชื่อ
ผู้เสียชีวิตล่าช้า 

3. จดหมายแจ้ง
ผู้สูงอายุและคน
พิการให้มาแสดงตน
เพื่อขอรับเบี้ยฯ บาง
รายไม่ได้รบัจดหมาย 
หรือได้รับแล้วแต่ไม่
ตอบกลับและไม่มา
แสดงตนตามทีไ่ด้รับ
หนังสือแจ้ง 

1. เมื่อมีการมาลงทะเบียน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ จะมีหนังสือแจ้งกลับว่าให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ หรือทายาท แจ้ง ทต.บาง
เดือน เมื่อผู้มาลงทะเบียนยา้ย
ออกนอกพื้นที หรือ เสียชีวิตลง 
เพื่อป้องกันการจ่ายเบี้ยซ้ าซ้อน   

2. ท าหนังสือถึงส านักงาน
ทะเบียนอ าเภอท่าคนัโทให้แจ้ง
รายผู้สูงอายุที่เสียชวีิตในทุก
เดือนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท า
เอกสารการจ่ายเบี้ยในเดือน
ถัดไป  

3.ให้มีการมาแสดงตนการมีชีวติ
อยู่เพื่อขอรับเบี้ยฯ ใน
ปีงบประมาณถัดไปของทุกปี 
โดยจะท าช่วงกลางเดือน
กรกฎาคม - กันยายน ของทุกป ี      

 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงการจ่ายเบี้ยยงั
ชีพผิดพลาดตามที่ระบุได้
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากในบางครั้งได้รบั
ข้อมูลจากส านักทะเบียน
อ าเภอท่าคันโทลา่ชา้ 
ประกอบกับในบางรายมีการ
เสียชีวิตนอกพื้นที่ ญาติ
เพิกเฉยที่จะแจ้งข้อมูลให้ 
ทต.ทราบ 

1.ผู้สูงอายุและคน
พิการบางรายที่ยา้ย
ไปแล้ว หรือที่ได้
เสียชีวิตลง เจา้ตัว
หรือทายาท ไม่แจ้ง
ข้อมูลกับทาง ทต. 

บางเดือน  

2. ส านักงาน
ทะเบียนอ าเภอแจ้ง
รายชื่อผู้เสียชวีิต
ล่าชา้ 

3. จดหมายแจ้ง
ผู้สูงอายุและคน
พิการให้มาแสดงตน
เพื่อขอรับเบี้ยฯ บาง
รายไม่ได้รบัจดหมาย 
หรือได้รับแล้วแต่ไม่
ตอบกลับและไม่มา
แสดงตนตามทีไ่ด้รับ
หนังสือแจ้ง 

1. ให้สมาชิกสภา 
ทต.และเจ้าหนา้ที่ 
ทต. ช่วยสอดส่องผู้
พิการ และผู้สงูอายุที่
เสียชีวิต หรือย้าย
ออกนอกพื้นที่ 

2. ร่วมประชุมและ
ให้ค าแนะน าแก่ผูน้ า
ชุมชนในการประชุม
ประจ า 

เดือนของ อสม. หรือ
ประชุมประจ าเดือน
ของหมู่บ้าน 

3. ประชาสัมพันธ์
ผ่าน 

ทางช่องทางการ
สื่อสาร 

ต่างๆ เชน่  line,  

face book  เป็นต้น 

 

ส านักปลัด 

ทต.ดง
สมบูรณ ์

 



                                                                                                  แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3. ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ผูป้ระสบ
สาธารณภัยในต าบลมี
ความรวดเร็วเป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนดและ
เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

1. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง2. การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ยังไม่ทั่วถึงอัน
เนื่องมาจากจ านวน
เจ้าหน้าที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ขาดทักษะการ
ป้องกันภัยต่างๆ 

3. ขาดการ
ประสานงานเมื่อเกิด
ภัยท าให้การ
ช่วยเหลือล่าชา้ 

1. มีปรับปรุงแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีความ
ชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติให้มี
ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
ทั้งแผนก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
แผนฟื้นฟูมีการประสานแผน
ค่าใช้จ่ายเงนิให้มีความคล่องตัว
ทันเหตุการณ์ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

2. ประสานงานกับหน่วยงาน
ราชที่เก่ียวข้องเพื่อจัดเตรียม
แผนป้องกันภัยร่วมกัน 

3. ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน4. มีการประสานงาน
หน่วยงานป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย อ าเภอ จังหวัด และ
หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย อปท. ใกล้เคียง รวมทั้ง
ประสานก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
การแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมี
ภัยเกิดข้ึน 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงตามที่ระบุได้
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากไม่มีเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย
งานให้ปฏิบตัิงานขาดทักษะ
และความช านาญงานที่
เก่ียวข้อง 

1. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่
มี 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

2. การให้ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยยังไม่
ทั่วถึงอันเนื่องมาจาก
จ านวนเจ้าหนา้ที่มี
อยู่อย่างจ ากัด
ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ขาดทักษะ
การป้องกันภัยต่างๆ
3. ขาดการ
ประสานงานเมื่อเกิด
ภัยท าให้การ
ช่วยเหลือล่าชา้ 

๑. ด าเนินการส ารวจ
ความต้องการและ
ความจ าเปน็ที่จะต้อง
ใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อ
เกิดสาธารณภัยและ
ด าเนินการขอ
สนับสนนุอุปกรณ์ยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

3. จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ทบทวน     
อปพร.และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานให้มี
ความรู้ ความช านาญ 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

ทต.ดง
สมบูรณ ์



    แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

5. การจัดท าประชาคม  
เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์

     เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม
การประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 
สามารถน าเสนอ
ข้อเสนอ ปัญหา
ต่างๆ ของ
ประชาชนให้
ครอบคลุมทุกเพศ 
ทุกวัยเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาต าบลสี่
ปี ของ ทต 

 

1. ประชาชนเข้าร่วม
การประชุ
ประชาคม
หมู่บ้านเพื่อ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นน้อยมาก
เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนของ
ประชากร/
ครัวเรือนทั้งหมด 

 

1. ประชาสัมพันธ์การออก
หน่วยประชุมประชาคมหมู่บา้น
ในการจัดท าแผนพฒันาต าบลสี่
ป ี

2. มีการจัดท าโครงการประชุม 

ประชาคมรวมทั้งมีค าสั่งแต่งตั้ง 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ระดับหนึง่แต่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากประชาชน
ไม่ให้ความส าคัญและเห็น
ประโยชน์จากการเข้าร่วม
ประชุมจัดท าประชาคม 

1. ประชาชนเข้าร่วม
การประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดท าแผน 

พัฒนาท้องถิ่นน้อย
มากเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมดอาจท าให้ไม่
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 

หรือระเบียบข้อ
กฎหมาย 

ก าหนด 

1. ประชุมชี้แจงผ่าน 

กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้
ประชาชน
ตระหนักเห็น
ความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

2. จัดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์
การออกหน่วย
ประชุมผา่นทาง
ช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ เช่น  
line, face book  
เป็นต้น 

 

ส านักปลัด 

ทต.ดงสมบูรณ ์

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

6. งานด้านการ
เจ้าหน้าที ่

วัตถุประสงค ์

     เพื่อให้กามอบหมาย
งานและก าหนด
หน้าที่ความ
รับผิดชอบของ
พนักงานเทศบาลให้
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 

1. การมอบหมาย
งานให้พนักงาน
เทศบาลไม่ตรง
กับความรู้  
ความสามารถ
ของบุคลากร 

 

1. มีค าสั่งแบ่งหนา้ที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหนา้ที่ในการ
ปฏิบัติงานชัดเจน 

2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก 
อบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
งานทีป่ฏิบัต ิ

3. มีการจัดท าองค์ความรู้  
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสัง่
การต่างๆ และรายละเอียดของ
งานไว้ในรูปแบบสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานส่วน
ต าบลได้ศึกษา 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ระดับหนึง่แต่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการ
มอบหมายงานบางภารกิจ
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบงานอาศัย
การปรึกษาและขอค าแนะน า
จากผู้ที่มีประสบการณ ์

1. พนักงานเทสบาล
ที่เข้ารับการ
อบรมยังไม่เข้าใจ
ในงานและ
หน้าที่ทีไ่ด้รับ
มอบหมายอย่าง
เพียงพอ 

 

 

1. ก่อนด าเนินการ
มอบหมายงานให้
พิจารณาหรือ
ทดสอบความรู้
ความสามารถของ
บุคลากร 

2. ส่งบุคลากรที่
ได้รับมอบหมาย
งานและหน้าที่
ความรับผิดชอบ
เข้าร่วมอบรม 

 

ส านักปลัด 
ทต.ดงสมบรูณ ์

 

 

 



-๗-                                                                                                    แบบ ปค.5 
  

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองช่าง 

๑. ด้านงานไฟฟ้า
สาธารณะ 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

1. เมื่อได้รับแจ้ง
ความเสียหายไม่
สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงท ี

2. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้เรื่องไฟฟ้าที่
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการตามหลักของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 

1.  มีการรบัเรื่องราวร้องทุกข์และมี
การตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งปัญหา 

2. มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเปน็ล าดับชั้น 

3. มีการตั้งงบประมาณ
ซ่อมแซมงานไฟฟา้สาธารณะไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

 

มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานแต่ขาดเจ้าหน้าที่
ผู้มีความรู้โดยตรงในการ
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบงาน อาศัยการ
ปรกึษาและขอค าแนะน า
จากผู้ที่มีประสบการณ ์

1. เมื่อได้รับแจ้ง
ความเสียหายไม่
สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที เนื่องจาก
ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มี
ความรู้ความช านาญ 

2. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้เรื่องไฟฟ้าที่
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการตามหลักของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  เนื่องจาก
ไม่ได้ผา่นการ
ฝึกอบรมในเร่ือง
ดังกล่าว 

 

 

1. จัดให้มีการ
ประสาน 

งานกับเจา้หน้าที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
ทันท่วงที เพื่อการ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
หลักของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมด้าน
ไฟฟ้าเปน็การเฉพาะ
ทาง และศึกษา
ระเบียบ หลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอยู่เสมอ 

 

กองช่าง 

  ทต.ดง
สมบูรณ ์

 

 



-๘-                                                                                                    แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. ด้านการออกแบบ
และควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้การก่อสร้างแต่
ละโครงการเปน็ไปตาม
แบบแปลน ตามสัญญา
จ้าง  โครงการก่อสร้าง
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานงาน
ก่อสร้างที่ก าหนดไว ้

 

 

 

1.งานควบคุม
ก่อสร้างบางประเภท
ผู้ควบคุมงานไม่ถนัด 
เช่น งานไฟฟ้า ,งาน
ประปา 

2. โครงการที่จัดท า
เป็นของหน่วยงาน
อ่ืนๆ โดยใช้ผู้ควบคุม
งานของ ทต. 

๓. สภาพพื้นที่มี
ขนาดใหญ่ พาหนะที่
ใช้ในการเดินทางไป
ควบคุมงานมีไม่
เพียงพอ 

1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตร ที่
เกี่ยวข้องกับงานในหนา้ที ่

2. ประสานความร่วมมือกับ
ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บา้น 
และ สมาชิกสภา ทต. เพื่อเข้า
มาช่วยดูแลและควบคุมการ
ก่อสร้าง 

3. มีการแจ้งกรรมการทุกคน
ทราบถึงการเข้าด าเนินการของ
ผู้รับจ้างและแนบแบบแปลน
การก่อสร้างให้กรรมการแต่ละ
คนทราบ 

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดือน 
ยังมีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความมัน่คงถาวร
ในพื้นที่เพื่อบรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับประชาชน
ประกอบกับมีบุคลกรทีไ่ม่มี
ความรู้โดยตรงในการ
ควบคุมงานบางประเภท 

1.งานควบคุม
ก่อสร้างบางประเภท
ผู้ควบคุมงานไม่ถนัด 
เช่น งานไฟฟ้า ,งาน
ประปา 

2. โครงการที่จัดท า
เป็นของหน่วยงาน
อ่ืนๆ โดยใช้ผู้ควบคุม
งานของ ทต. 

๓. สภาพพื้นที่มี
ขนาดใหญ่ พาหนะที่
ใช้ในการเดินทางไป
ควบคุมงานมีไม่
เพียงพอ 

 

 

 

 

1. เมื่อเกิดปัญหาหน้า
งานให้ผู้ควบคุมงานมี
อ านาจพิจารณาตดัสินใจ
ตามความเหมาะสมและ
แจ้งประธานตรวจงาน
จ้างทราบโดยเร็ว  
2. ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมงานก่อสร้าง
อย่าง ใกล้ชิด และจด
บันทึกรายงานการ
ก่อสร้างให้เป็นประจ าวัน 

3. จั ด ห า อุ ป ก ร ณ์
ช่วยในการส ารวจ
และออกแบบเพื่อให้
งานมีความสะดวก 

กองช่าง 

ทต.ดง
สมบูรณ ์



                                                                                                  แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

วัตถุประสงค์ 

    เพื่อให้พนักงาน/
เจ้าหน้าที่มีความรู้  
ความสามารถ การ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายฯ ของทาง
ราชการสามารถ
ออกแบบและควบคุม
งานได้ตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจาก
ทางราชการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

1. บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่ตรง
กั บ ลั กษณะ ง านที่
ป ฏิ บั ติ  เ นื่ อ ง จ า ก
ข้ อ จ า กั ด จ า น ว น
บุคลากรที่มีอยู่และ
ปริมาณงานที่ ต้ อง
ด าเนินการปฏิบัติ 

2. บุ ค ล า ก ร ข า ด
ความรู้ในการจัดท า
เอกสารใ ห้ถูกต้อง
ตามรูปแบบงานสาร
บ ร ร ณ เ นื่ อ ง จ า ก 
จนท. ผู้ปฏิบัติงาน
ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า น ก า ร
ฝึกอบรม 

 

1. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ภายใน
กองช่างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในงานที่ปฏบิัต ิ

2 .  มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ฝึกอบรมเสนอหัวหน้างานที่
อบรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

การควบคุ มที่ มี อยู่ ยั ง ไ ม่
เพียงพอเนื่องจากกองช่างมี
เ พี ย ง ช่ า ง โ ย ธ า และ เ จ้ า
พนักงานธุรการท าให้ในการ
ปฏิบัติงานบางครั้งไม่มีความ
รอบคอบในการปฏิบัติงาน
เ นื่ อ ง จ า ก ข า ด ผู้ ที่ ค อ ย
ตรวจทานในงานที่ปฏิบัติ 

1. บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่ตรง
กั บ ลั กษณะ ง านที่
ป ฏิ บั ติ  เ นื่ อ ง จ า ก
ข้ อ จ า กั ด จ า น ว น
บุคลากรที่มีอยู่และ
ปริมาณงานที่ ต้ อง
ด าเนินการปฏิบัติ 

2. บุคลากรขาด
ความรู้ในการจัดท า
เอกสารให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบงานสาร
บรรณเนื่องจาก 
จนท. ผู้ปฏบิัติงาน
ไม่ได้ผา่นการ
ฝึกอบรม 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมเพิ่ม
ทักษะการปฏิบตัิงาน
และศึกษาระเบียบที่
เกี่ยว 

ข้องอย่างสม่ าเสมอ 

2. ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่
เก่ียวข้องควรมีการ
ถ่ายทอดกระบวน 

งานและความรู้ให้กับ
เพื่อนร่วมงานหรือผู้
ที่รับผิดชอบงาน
โดยตรงในภายหลงั
โดยควรจัดท าเปน็
คู่มือในการ
ปฏิบัติงานในเร่ืองที่
ได้ฝึกอบรมมา 

 

กองช่าง 

ทต.ดง
สมบูรณ ์

 

 



 

-1๐-                                                                                                  แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. ด้านงานสารบรรณ                                                                                                                              

วัตถุประสงค์ 

    เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดา้นงานสาร
บรรณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบงา่ยสะดวก
รวดเร็วต่อการค้นหา
และน าไปปฏิบตั ิ

 

 

 

 

1. หนังสือราชการที่
รับเข้ามาจากงาน
สารบรรณกลางไม่
ตรงกับเจ้าของเร่ือง 

2. จัดท าหนังสือ
ราชการไม่ทนัตาม
ก าหนดเวลาทีท่าง
ราชการก าหนดเนื่อง 

จากรับเอกสารจาก
สรรบรรณกลางใน
วันเดียวกันที่ให้
รายงานอ าเภอ
,จังหวดั 

 

1. น าเสนอให้ผู้บังคบั บัญชา
ทราบทนัท ี

2. เร่งรัดการปฏิบัติ งานให้เสร็จ
ทันตามก าหนดเวลา 

3. ปฏิบัติตามระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 

 

การควบคุ มที่ มี อยู่ ยั ง ไ ม่
เพียงพอ เนื่องจากบุคลากร
ในการปฏิบัติงานโดยตรง
เ พิ่ ง บ ร ร จุ ใ ห ม่  ยั ง ข า ด
ประสบการณ์และความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน 

1. หนังสือราชการที่
รับเข้ามาจากงาน
สาร-บรรณกลางไม่
ตรงกับเจ้าของเร่ือง 

2. จัดท าหนังสือ
ราชการไม่ทนัตาม
ก าหนดเวลาทีท่าง
ราชการก าหนด 
เนื่องจากรับเอกสาร
จากสารบรรณกลาง
ในวันเดียวกันที่ให้
รายงานอ าเภอ
,จังหวัด 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงาน
ธุรการเข้าอบรมเพิ่ม
ทักษะด้านงาน
ธุรการ  

 

กองช่าง ทต.
ดงสมบูรณ ์

 

 



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองคลงั 

1.  ด้านการเงินและ
บัญช ี

วัตถุประสงค ์

4. เพื่อให้การรับเงิน- 

จ่ายเงิน การจัดท าฎีกา
เบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณและนอก
งบประมาณ การบนัทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงนิ
เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน ลด
ระยะเวลาและขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงิน 

 

1. ระเบียบ
หลักเกณฑ์ตาม
หนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุงใหม่ท าให้
เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบไม่เข้าใจและ
ไม่ทันกับเวลา 

2. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในงาน
แต่ละส่วนไม่มีความ
เข้าใจในการตั้งฎีกา
เบิก ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาด 
บ่อยครั้ง เกิดความ
ล่าชา้ในการเบิกจา่ย 

3. ยังขาดต าแหน่ง
นักวิชาการคลังใน
การปฏิบัติงาน 

 

 

4. 1.  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับ
เงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) 

5. 2. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการเงินเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดา้น
ความรู้ให้สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
6. มีค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที ่

รับผิดชอบเปน็ลายลักษณ์อักษร 

 

การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
ในระดับหนึ่งเนื่องจากมีการ
สอบทานการปฏบิัติงานให้
เป็นไปตามระเบยีบ หนังสือ
สั่งการและมติ ครม. และกฎ 
หมายที่เก่ียวข้องจากหัวหน้า
หน่วยงาน แต่ยังมีภาวะ
ความเสี่ยงอยู่เนื่องจากไม่มผีู้
ปฏิบัติหนา้ที่โดยตรง 

1. ระเบียบ
หลักเกณฑ์ตาม
หนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุงใหม่ท าให้
เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบไม่เข้าใจและ
ไม่ทันกับเวลา 

2. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในงาน
แต่ละส่วนไม่มีความ
เข้าใจในการตั้งฎีกา
เบิก ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาด 
บ่อยครั้ง เกิดความ
ล่าชา้ในการเบิกจา่ย 

 

 

 

1. ให้หัวหน้า
หน่วยงานย่อยแต่ละ
กองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรอง
ความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจา่ย 

2. ให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร
ทางการเงินอยา่ง
เคร่งครัดก่อนที่จะมี
การเบิกจ่าย 

3. ควรจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ที ่

รับผิดชอบงานด้าน
การเบิกจ่ายเงินเข้า
รับการอบรม
เก่ียวกับการเงิน
เพิ่มเติมมากข้ึน 

กองคลัง ทต.
ดงสมบูรณ ์

 



                                                                                                 แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จัดเก็บ
ได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มี
ลูกหนี้ค้างช าระ  เปน็ไป
ตามระเบียบ 

๑. ประชาชนยงัขาด 

ความรู้  ความเข้าใจ 
ในเร่ืองของภาษี 

๒.การประชาสัมพันธ ์

การจัดเก็บภาษียังไม่
ทั่วถึง 

3. ขาดการจัดท า
ทะเบียนแผนที่ภาษี
ในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

4. ยังขาดต าแหน่ง 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ในการ
ปฏิบัติงานท าให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย
ท างานไดไ้ม่เต็มประ
สิทธ ิ

ภาพเท่าที่ควร 

4. จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์  

เ ช่ น  ป้ า ย   แ ผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี
ประจ าปี และประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ  เช่น 
เว็บไซต์, line, face book เป็น
ต้น 

5. ท าการออกหนังสือแจ้งและทวง 

ถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

การควบคุ มที่ มี อยู่ ยั ง ไ ม่
เ พี ย ง พ อ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
จัดเก็บรายได้ในพื้นที่และผูท้ี่
มีหน้าที่ช าระภาษียังไม่ได้
ด าเนินการครบทุกกิจการ
และครบทุกราย 

1. ประชาชนยงัขาด 

ความรู้  ความเข้าใจ 
ในเร่ืองของภาษี 

2. การ
ประชาสัมพนัธ ์

การจัดเก็บภาษียังไม่
ทั่วถึง 

3. ขาดการจัดท า
ทะเบียนแผนที่ภาษี
ในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

4. ยังขาดต าแหน่ง 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ในการ
ปฏิบัติงานท าให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย
ท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

1.จัดท าสื่อในการ
ประชาสัมพนัธ์  เช่น 
ป้าย  แผน่พับประชา 

สัมพันธ์การช าระ
ภาษีประจ าป ี

2 .  ท า ก า ร อ อ ก
หนังสือแจ้งและทวง
ถามตามระเบียบทุก
ขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่
เสียภาษี 

1. จั ด ท า แ ผ น ที่
ภาษี 

เพื่ อใ ห้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

๔ .  ต ร ว จ ส อ บ
ฐานข้อมู ลภาษี ใ ห้
เป็นปัจจุบัน 

 

กองคลัง 

ทต.ดง
สมบูรณ ์

 



                                                                                                  แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3. ด้านทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การใช้พัสดุ
ครุภัณฑ์ที่จัดหามาอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและเกิด
ประสิทธ ิ

ภาพสูงสดุ 

1. ระเบียบ
หลักเกณฑ์ตาม
หนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุงใหม่อยู่
เสมอและบางครั้ง
หน่วยงานได้รับ
หนังสือล่าช้า ท าให้
เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบไม่เข้าใจและ
ไม่ทันกับเวลา 

2. ขาดสถานที่ใน
การจัดเก็บเอกสารที่
ปลอดภัย 

 

2. ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. มีการจัดท าทะเบียนประวัติ
ทรัพย์สิน มบีันทึกประวัติการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

3. มีการควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงการตามที่ระบุ
ได้ระดับหนึง่แต่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานเพิ่งบรรจุใหม่ยัง
ไม่ผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง การ
ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
บางครั้ง บางรายการอาจไม่
ครบถ้วน 

1. ระเบียบ
หลักเกณฑ์ตาม
หนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุงใหม่อยู่
เสมอและบางครั้ง
หน่วยงานได้รับ
หนังสือล่าช้า ท าให้
เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบไม่เข้าใจและ
ไม่ทันกับเวลา 

2. ขาดสถานที่ใน
การจัดเก็บเอกสารที่
ปลอดภัย 

2.  ให้แต่ละส่วนงาน 

ด าเนินการวางแผน
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
รวมทั้งการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ในแต่ละ
ส่วนงานเปน็ช่วงๆ 
(รายไตรมาส) 

2. ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดท า
ทะเบียนประวัติ
ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

3. ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด 

 

กองคลัง ทต.
ดงสมบูรณ ์

 



                                                                                                  แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. การจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ   

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านสารบรรณของกอง
คลังเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบงา่ย สะดวก 
รวดเร็วต่อการค้นหา
และน าไปปฏิบตั ิ

1. บางครั้งหนังสือ
สั่งการมีความ
ล่าชา้หรือได้รับ
หนังสือสั่งการ
แบบกระชัน้ชิด
เกินไปท าให้ส่งงาน
ไม่ทัน 

2. เอกสารมีจ านวน
มาก ค้นหา
เอกสารส าคัญไม่
เจอ 

 

 

 

1. จัดท าทะเบียนหนังสือคุม
การรับ-ส่งหนังสือ 

2. จัดเรียงแฟ้มเอกสารตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงตามที่ระบุได้
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากไม่มีเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย
งานให้ปฏิบตัิงานขาดทักษะ
และความช านาญในงาน
ธุรการ 

1. บางครั้งหนังสือ
สั่งการมีความ
ล่าชา้หรือได้รับ
หนังสือสั่งการ
แบบกระชัน้ชิด
เกินไปท าให้ส่งงาน
ไม่ทัน2. เอกสารมี
จ านวนมาก ค้นหา
เอกสารส าคัญไม่
เจอ 

 

7. 1.  มอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจดูหนงัสือ
ในระบบอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
หรือไลน์กลุ่มของ
ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
8. ก ากับให้มีการจัด 

เอกสารเก็บแยกเป็น
เร่ืองๆ และเก็บแยก
ตามแฟ้ม 

 

กองคลัง ทต.
ดงสมบูรณ ์

 

 

 

 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

      กองการศึกษา 

๑. กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

วัตถุประสงค ์

  ๑. เพื่อเป็นการตรวจ
ตราสอดส่องการดูแล
ความประพฤติของ
นักเรียน 

๒. เพื่อจัดตั้งส่งเสริม
สมาคมครูนักเรียน
ตลอดจนตั้งกิจกรรม
และส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน 

 

1. นักเรียนยังขาด
ความรับผิดชอบใน
หน้าที ่

๒. ขาดบุคลากรที่มี
ความช านาญ 

 

 

 

1.  อบรมให้ความรู้ด้านหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน 

๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การศึกษา 

 

อบรมให้ความรู้ในด้าน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้แก่นักเรียน 

๒.ติดตามนโยบายและ
กระบวนการท างานของ
คณะกรรมการการศึกษา 

 

1. นักเรียนยังขาด
ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที ่

๒.ยังขาดบุคลากรที่มี
ความช านาญ 

 

 

1. ฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านหน้าที่
และความรับผิดชอบ
ให้แก่นักเรียน 

๒.ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การอบรม 

 

กอง
การศึกษา 

ทต.ดง
สมบูรณ ์

                                                                      ชื่อผู้รายงาน                                                
                                                                                                                       (นายกิตติธร  รัตนวรรณี) 
                                                                                                               ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่    
                                                                                                                   นายกเทศมนตรีต าบลดงสมบูรณ์                                                                                                                                 
                                                                                                                  วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๒ 

 

 


