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ค ำน ำ 
 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยให้จัดท าและเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อคณะกรรมการการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณาและเสนอต่อส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ   
  โดยในการประเมินและผลการควบคุมภายในขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยให้แสดงข้อมูล สรุปภารกิจ และวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญ ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมผู้รับผิดชอบประเมินการควบคุมภายในและ
วิธีการติดตามประเมินผล ซึ่งตามแนวทางในการควบคุมถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และช่วยกันลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญ
เปล่า ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริตอันจะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการก ากับดูแลที่ดี การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลยอด  เป็นกลไกที่ท าให้หน่วยงาน 
ของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
  เทศบาลต าบลยอด จึงให้ความส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดของการด าเนินงาน การควบคุม
ภายใน โดยบุคคลกรของเทศบาลต าบลยอด ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มี
การควบคุมภายใน โดยปฏิบัติจริงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
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แบบ ปค.1 

หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
(เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน) 

 
เรียน  นำยอ ำเภอสองแคว 
 
 เทศบาลต าบลยอด อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

 จากการประเมินดังกล่าว  เทศบาลต าบลยอด  เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายในการก ากับดูแลของ นายอ าเภอสองแคว 

 แต่อย่ำงไรก็ดี ก็ยังมีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยยังมีจุดอ่อนที่มี
นัยส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  

  ส ำนักปลัด  
1) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในการ 

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนวัยท างาน และเยาวชนไม่ค่อยมี 
เนื่องจากไปศึกษาต่อและท างานต่างจังหวัด 

2) งานด้านการบริหารงานบุคคล (ความเสี่ยงใหม่) 
สาเหตุเนื่องจากการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ยังไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

(พ.ศ. 2561-2563) เนื่องจากมีต าแหน่งว่างโดยเฉพาะต าแหน่งผู้บริหารงานของส่วนราชการ และพนักงาน
เทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นต าแหน่งว่างเดิม และจากการโอนย้าย และยังไม่มีผู้ใดมาบรรจุแต่งตั้งแทน 
กระบวนงานซึ่งต้องมีการตัดสินใจหรือสั่งการไม่มี ท าให้การท างานล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง 

3) งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่) 
ไม่สามารถทราบถึงเหตุที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติได้ล่วงหน้า การรับแจ้งเหตุล่าช้า  

ประกอบกับไม่มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการป้องกันดูแลและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ  
 
 
 



 

 

 

 

  กองคลัง 
4) งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า 

ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกับงบทรัพย์สิน และการโอน(ย้าย)ของเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ท าให้การด าเนินการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินไม่ต่อเนื่อง 

5) การด าเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

ยังคงค้างช าระเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
6) งานด้านการเงินและบัญชี (ความเสี่ยงใหม่) 
เป็นความเสี่ยงทีเ่กิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ 

เอกสาร เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการใหม่ๆ ท าให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
รายละเอียดไม่ทันและครอบคลุมในการปฏิบัติงาน ท าให้มีข้อผิดพลาด ในเรื่องการจัดท าเอกสารวางฎีกาเพ่ือเบิก-
จ่าย 

  กองช่ำง 
7) งานด้านการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ไม่มีบุคลากรด้านงานช่างที่ช านาญงาน  

บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์น้อย ท าให้ปฏิบัติงานล่าช้า และผิดพลาดได้ 
8) งานด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง (ความเสี่ยงใหม่) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความ 

ช านาญในการใช้โปรแกรม ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง จึงมีความเสี่ยงในการออกแบบและประมาณราคางาน
ก่อสร้าง ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้าและผิดพลาดได้ 

  กองกำรศึกษำ 
   9) งานด้านการจัดท าบัญชีการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน กองการศึกษา ได้มีการมอบหมายให้ครู 
ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าบัญชี จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและควบคุมพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นผู้ที่
ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาก่อน และยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 

  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
       10) งานด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน (ความเสี่ยงใหม่) 

พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในโดยตรง ในการท าหน้าที ่
ตรวจสอบ สอบทาน การควบคุม และการประเมินผล หากแต่งตั้งพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เสมือนว่าไม่มีความเป็นกลางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เนื่องจากผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของตน และยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการงานด้าน
การตรวจสอบภายในเท่าท่ีควร 
 
 
 



 

 

 

 

  2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

  การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนมีนัยส าคัญในบางกิจกรรม ซึ่งบุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
ยังคงเป็นจุดด้อย จึงควรให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมควบคุมที่ได้ปฏิบัติ และให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในมากยิ่งขึ้น ส่วนข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม  
อย่างไรก็ตามควรให้บุคลากรทุกคนมีความเคร่งครัดและให้ความส าคัญกับกิจกรรมพร้อมทั้งพัฒนาด้านการใช้สื่อ
สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ส่วนการติดตามประเมินการควบคุมภายในถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในที่เหมาะสมพร้อมทั้งติดตามระบบควบคุมภายในขององค์กรให้แล้วเสร็จต่อไป 

  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเทศบาลต าบลยอด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2563 โดยภาพรวมแล้ว เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน แต่ยังคงบริหารความเสี่ยง และมีการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อน/
ความเสี่ยงใหม่ท่ีเกิดขึ้น ต่อไป 
 
 
 

ลายมือชื่อ 
                (นายเชิดศักดิ์   ภิมาล) 
      ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลยอด 
             วันที่  30  ตุลาคม  2563 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

แบบ ปค.4 
 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบ 
ของกำรควบคุมภำยใน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบ ปค.4 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน (5 หลักกำร) 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี 
      หน้าที่ ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ 
      ควบคุมภายในรวมถึงการด าเนินการเก่ียวกับการ 
      ควบคุมภายใน 
 
 
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ 
      บัญชา อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ 
      เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน    
      ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูง  
      ใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความ 
      สามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิด  
      ชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภาย  
      ใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (4 หลักกำร) 
2.1 กำรระบุวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ 
 

 
1.1 บุคลากรของเทศบาลต าบลยอด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

ภายในส านัก/กอง มีความมุ่งมั่นที่จะให้การบริหาร
แบบ  มุ่ งผลสั มฤทธิ์ ของงาน  มี การติดตามการ
ปฏิบัติ งานที่  มอบหมายอย่างจริงจั ง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ต าม วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  แ ล ะ เป้ า ห ม า ย ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1.3 มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ เหมาะสม ประกอบด้วย 4 
ส านัก/กอง ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กอง
ช่าง และกองการศึกษา โดยมีนายกเทศมนตรีเป็น
ผู้บังคับบัญชา 

1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ 
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

1.5 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง
เหมาะสมและชัด เจน พร้อมทั้ งแจ้งให้บุ คลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
* มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
* มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
องค์กรให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่ก าหนด
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
  เทศบาลต าบลยอด ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้า 

หมายในการด าเนินงานอย่างชั ดเจน โดยยึดตามแนว 
นโยบายของผู้บริหารที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 



 

 

 

แบบ ปค.4 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 วัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานสอด  
      คล้องกับวัตถุประสงค์องค์กร 
       2.2.1 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า 
                แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                มากขึ้น และเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
                เสนอโครงการที่คลอบคลุมทุกด้าน  
       2.2.2 เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มาปฏิบัติงานในองค์กร 
                ครบตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านึงถึง 
                ภาระค่าใช้จ่ายที่กฎหมายก าหนด 
       2.2.3 เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความ 
                เดือนร้อนจากภัยธรรมชาติได้อย่างมี 
                ประสิทธิภาพและทันการณ์ 
       2.2.4 เพ่ือให้มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็น 
                ปัจจุบัน 
       2.2.5 เพ่ือให้ลูกหนี้มาช าระหนี้เงินกู้ยืมทุนโครงการ 
                เศรษฐกิจชุมชนครบจ านวนที่ค้างช าระ 
       2.2.6 เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ 
                เอกสาร การจัดท าเอกสารการวางฎีกาเพ่ือ 
                เบิก-จ่าย ได้ถูกต้องและเอกสารไม่ครบถ้วน   
       2.2.7 เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีความช านาญในการ 
                ปฏิบัติงานด้านการส ารวจในงานก่อสร้างเพ่ือ 
                ลดความล่าช้าและความผิดพลาดของงาน 
       2.2.8 เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีความช านาญในงานด้าน 
                การออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง 
                เพ่ือลดความล่าช้าและความผิดพลาดของงาน 
       2.2.9 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้รับแต่งตั้งจัดท าบัญชี จัดท า 
                ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และควบคุมพัสดุของศูนย์ 
                พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
                ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนด 
       2.2.10 เพื่อให้การควบคุมภายในและการรายงาน 
                การประเมนิผลการควบคุมภายในขององค์กร 
                เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

2.3 กำรระบุปัจจัยเสี่ยง  
      ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  
มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และประเมินระดับ
ความส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่
จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
 
 

2.3 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วน 
      ร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทั้ง 
      จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในโดยก าหนดเกณฑ ์
       ในการพิจารณา และจัดล าดับความเสี่ยงผลกระทบ 
       ของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะ 
       เกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว  
       10 ความเสี่ยงพบว่า มีความเสี่ยงเก่า 5 ความเสี่ยง  
       และความเสี่ยงใหม่ 5 ความเสี่ยง ทั้ง 10 ความเสี่ยง  
       เกิดจาก  
สภำพแวดล้อมภำยนอก ประกอบด้วย 
      การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก บุคคล  
      ภายนอก  การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ระเบียบ  
      กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี 
      การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอด 
สภำพแวดล้อมภำยใน ประกอบด้วย 
     บุคลกรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ไม่แม่นย าใน 
     ระเบียบ กฎหมาย ขาดทักษะ ความช านาญเกี่ยวกับ 
     การปฏิบัติงาน ขาดความรอบคอบ ไม่มีคู่มือการปฏิบัติ 
     งานแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
      * เทศบาลต าบลยอด จึงได้มีการติดตามความเสี่ยงโดย 
      การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในการลดความเสี่ยง 
      โดยน า เสนอวิธีและข้ันตอนในการลดความเสี่ยงของ 
      แต่ละหน่วยงานแก่คณะกรรมการควบคุมภายในของ 
      เทศบาล 
 
      เทศบาลต าบลยอด มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก 
      ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จึงได้ก าหนดเกณฑ์ 
      ความส าคัญและผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความ 
      เสี่ยง จากการปฏิบัติงานของแต่ละส านัก/กอง ดังนี้ 
1.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง  
     คับ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
     ใหม่ๆอาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 
 



 

 

 

แบบ ปค.4 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

 
 
 
 
2.5 กำรก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกัน 
ควำมเสี่ยง 
    1. มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นและก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง 
    2. มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
    3. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
ที่ก าหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 
3. กิจกรรมกำรควบคุม (3 หลักกำร) 
3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยง เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ 
 
 
 
 
 
 
3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป 
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

2.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากการขาดทักษะ  
     ความช านาญ ไมเ่ข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.  ความเสี่ยงด้านบุคลากร มีอัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการ 
     ปฏิบัติงานในบางสายงาน  
 
 
      เทศบาลต าบลยอดก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ 
      องค์กร โดยให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ  
      งานตามระเบียบ กฎหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
      งานแต่ละด้าน และให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทาน 
      การวางระบบควบคุมภายในเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 
 
 
 
3.1 บุคลากรของเทศบาลต าบลยอด มีส่วนร่วมในการก าหนด 
      กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และทราบถึง 
      ความส าคัญของการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่เป็นอย่าง 
      ดี และมีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยมีการ  
      จดัท าแผนผังโครงสร้างองค์กร และออกค าสั่งการมอบ 
      หมายงาน โดยระบุหน้าที่แต่ละบุคคลให้รับผิดชอบงานใน 
      ด้านต่างๆ ตามโครงสร้างส่วนราชการที่ก าหนด และถือ 
      ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เป็น 
      แนวทางในการปฏิบัติงาน 
3.2 ส านักปลัดมีจ านวน 3 กิจกรรม กองคลัง 3 กิจกรรม กอง 
      ช่าง 2 กิจกรรม กองการศึกษา 1 กิจกรรม และหน่วย 
      ตรวจสอบภายใน 1 กิจกรรม รวม 10 กิจกรรม มีการ 
      ระบุวัตถุประสงค์ตามภารกิจในด้านต่างๆ มีการประชุม 
      เพ่ือชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
      ควบคุมความเสี่ยง 
 

 
 



 

 

 

แบบ ปค.4 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

3.3 การจัดท าให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่ความหวัง
และข้ันตอนปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (3 หลักกำร) 
4.1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

3.3 กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ  
      โดยผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแลให้มีการ 
      ปฏิบัติตามกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ตามท่ีก าหนดกิจกรรม 
      ควบคุมท้ัง 10 กิจกรรม ดังนี้ 
      ส ำนักปลัด คือ การมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งานด้านการบริหารงาน 
      บุคคล และงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      กองคลัง คือ งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุม 
      ทรัพย์สินการด าเนินการเก่ียวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ 
      ชุมชน 
      กองช่ำง คือ งานด้านการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง ,งาน 
      ด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง 
      กองกำรศึกษำ คือ งานด้านการจัดท าบัญชีการเงิน และ 
      พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      หน่วยตรวจสอบภำยใน งานด้านการบริหารการ 
      ตรวจสอบภายใน 
 
 
4.1 มีการจัดท าหรือจัดหาระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ   
      ปฏิบัติงานเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สะดวก  
      รวดเร็ว ถูกต้องและมีคุณภาพ 
     4.1.1 จัดหาระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  
              ในการสืบค้นข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ 
              และการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
     4.1.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ 
              เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยส าหรับใน 
              การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
แบบ ปค.4 

เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 
 
5. กิจกรรมกำรติดตำม (2 หลักกำร) 
5.1 การระบุ การพัฒนาและการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจได้ว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 
5.2 การประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับ ดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

4.1.3 จัดท าระบบหนังสือเวียนออนไลน์ ระบบสารสนเทศ 
         อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกเพ่ิมความรวม 
         เร็วในการปฏิบัติงานและการประหยัดการใช้กระดาษ 
         ขององค์กร 
4.1.4 จัดท าเว็บไซด์ของเทศบาลต าบลยอด  
         www.tassabanyod.net เพ่ือประชาสัมพันธ์ บริการ 
         ประชาชนและจัดท าระบบร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการ 
         ประชาชนได้รับทราบและได้แสดงความคิดเห็น 
4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ โดยการจัดท า 
      ระบบไลน์ส านักงานเทศบาลต าบลยอด ระบบไลน์กลุ่ม 
      ของหน่วยงานย่อย ระบบเฟสบุ๊กเทศบาลต าบลยอด  
      จัดหาระบบโทรศัพท์ภายในของหน่วยงาน 
4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลการ 
      กระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด โดย 
      การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์หนังสือติดต่อภายใน  
      ภายนอกระหว่างหน่วยงาน เว็บไซต์เทศบาลต าบลยอด  
      ระบบเยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็น 
 
5.1 มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง 
      ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น 
      ลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม 
      แผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 
5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกิจกรรมจาก 
      ความเสี่ยง 
     ส ำนักปลัด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , งานด้านการบริหารงาน 
      บุคคล และงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 
 



 

 

 

 
แบบ ปค.4 

เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
       กองคลัง คือ งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุม 

      ทรัพย์สินการด าเนินการเก่ียวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ 
      ชุมชน 
      กองช่ำง คือ งานด้านการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง , งาน 
      ด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง 
      กองกำรศึกษำ คือ งานด้านการจัดท าบัญชีการเงิน และ 
      พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      หน่วยตรวจสอบภำยใน งานด้านการบริหารการ 
      ตรวจสอบภายใน 

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
 จากการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลยอด ทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า 

1. เทศบาลต าบลยอด มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสม แต่บุคลากรบางส่วนยังต้องได้รับ 
การเพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ และความรอบคอบในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

2. วิธีการรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดย 
บุคลากรของส านัก/กอง ร่วมเป็นคณะท างาน มีการประชุมเพ่ือประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่
จ าเป็นต้องปรับปรุงควบคุม 

3. กิจกรรมการควบคุม แต่ละส านัก/กอง ได้มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมและน าไปเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติ แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ และยังคงต้องมีการบริหารความเสี่ยง ท าให้ยังคงพบ
กิจกรรมในการควบคุม 10 กิจกรรม ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ 

  ส ำนักปลัด  
1. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนวัยท างาน และเยาวชนไม่ค่อยมี เนื่องจากต้องไปศึกษาต่อ
และท างานต่างจังหวัด 

2. งานด้านการบริหารงานบุคคล (ความเสี่ยงใหม่) 
สาเหตุเนื่องจากการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ยังไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-

2563) เนื่องจากมีต าแหน่งว่างโดยเฉพาะต าแหน่งผู้บริหารงานของส่วนราชการ ท าให้กระบวนงานซึ่งต้องมีการ
ตัดสิน ใจหรือสั่งการไม่มี และพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นต าแหน่งว่างเดิม และจากการโอนย้าย 
ยังไม่มีผู้ใดมาบรรจุแต่งตั้งแทน ท าให้การท างานล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง 
 



 

 

 

3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่) 
ไม่สามารถทราบถึงเหตุที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติได้ล่วงหน้า การรับแจ้งเหตุล่าช้า ประกอบกับขาด

แคลนครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการป้องกัน ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  

  กองคลัง 
4. งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าทะเบียน

ทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกับงบทรัพย์สิน และการโอน(ย้าย)ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ท า
ให้การด าเนินการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินไม่ต่อเนื่อง 

5. การด าเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยังคงค้างช าระ

เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
6. งานด้านการเงินและบัญชี (ความเสี่ยงใหม่) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เอกสาร

ประกอบ การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการใหม่ๆ ท าให้เจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียดไม่
ทันและครอบคลุมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ท าให้มีข้อผิดพลาด ในเรื่องการจัดท าเอกสารวางฎีกาเพ่ือ
เบิก-จ่าย 

      กองช่ำง 
7. งานด้านการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ขาดบุคลากรด้านงานช่างที่ช านาญงาน บุคลากรมี

ทักษะและประสบการณ์น้อย ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า และผิดพลาดได้ 
8. งานด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง (ความเสี่ยงใหม่) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความช านาญในการใช้

โปรแกรม ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง จึงมีความเสี่ยงในการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ท าให้
การปฏิบัติงานล่าช้าและผิดพลาดได้ 

      กองกำรศึกษำ 
      9.  งานด้านการจัดท าบัญชีการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน กองการศึกษา ได้มีการมอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดท าบัญชี จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและควบคุมพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาก่อน และยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 

     หน่วยตรวจสอบภำยใน 
10.  งานด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน (ความเสี่ยงใหม่) 
พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในโดยตรง ในการท าหน้าที่ตรวจสอบ สอบ 

ทาน การควบคุม และการประเมินผล หากแต่งตั้งพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน เสมือนว่าไม่มีความเป็นกลางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เนื่องจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยังคงต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของตน และยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการงานด้านการตรวจสอบภายใน
เท่าท่ีควร 
 



 

 

 

 เทศบาลต าบลยอด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม จากการ
ประเมินผลพบว่า ยังมีจุดอ่อนจ านวน 10 กิจกรรม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลยอด มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป  
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
                   (นายเชิดศักดิ์   ภิมาล) 
         ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลยอด 
               วันที่  30  ตุลาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

แบบ ปค.5 
 

รำยงำนกำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบ ปค.5 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

  
(3) 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน
ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

(6) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
กำรปรบัปรุงกำรควบคุม

ภำยใน 

(9) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

ส ำนักปลัด 
กิจกรรม 
การมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นและเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่ก าหนด 
   - เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริง สามารถจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหาและแก้ไขปญัหา
ได้ทันท่วงที เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

 
 
 
 
 
ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในการ
จั ด ท าแผ น พั ฒ น าของอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ เป็นส่วนใหญ่ วัยท างาน 
และเยาวชนไม่ค่อยมี เนื่องจากวัย
ท างานต้องไปท างานต่างจังหวัด 

 
 
 
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน 
ทุกหมู่ บ้านเพื่อให้
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนไดร้่วมกัน
เสนอความคดิเห็น
ในการพัฒนาชุมชน
และรับทราบปัญหา 
ความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
 

 
 
 
 
 
การจัดท าโครงการออก
ประชาคมหมู่บ้ านทุก
หมู่บ้าน มีประชาชนให้
ความร่วมมือมากขึ้น แต่
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก ประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น และบ ท บ าท
หน้าท่ีของตนเอง  

 
 
 
 
 
- ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เนื่องจากเดิมเป็นแผน
สามปี เปลี่ยนเป็นแผนสี่ปี 
ปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  
-ประชาชนส่วนมากที่มาประชุม
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยท างาน 
และกลุ่มเยาวชน  มีค่อยข้างน้อย 
-โครงการกิจกรรมที่เสนอมายังไม่
ครอบคลุมทุกด้าน และจะเน้น
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  
เข้ามามสี่วนร่วม (กลุม่วัย
ท างาน กลุ่มเยาวชน) ใน
โครงการมากข้ึน โดยชี้แจง
ประโยชน์ในการจัดท าโครง 
การดังกล่าว 
- เจ้าหน้าท่ีให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การเสนอโครงการที่ครอบคลมุ       
ทุกด้าน นอกเหนือจากความ
ต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 

 
ส านักปลดั 

 



 

 

 

แบบ ปค.5 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
(3) 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน
ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

(6) 
กำรประเมินผลกำรควบคุม

ภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
กำรปรบัปรุงกำรควบคุม

ภำยใน 

(9) 
หน่วยงำน 

ทีร่ับผิดชอบ 

ส ำนักปลัด 
กิจกรรม 
งานด้านการบรหิารงานบุคคล  
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในหน่วยงานให้มคีุณภาพ 

 
 
 
 
- การบรรจุแต่งตั้ งไม่เป็นไปตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 
 
- มีการโอนย้ายข้าราชการท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
- ปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมครบถ้วนกับ
ปริมาณงานและต าแหน่ง 
ตามแผนอตัราก าลัง 
- สรรหาบคุลากร เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งตามกรอบแผน
อัตราก าลังให้ครบถ้วน 
 

 
 
 
 
- ประชุมวางแผนปรับปรุง
กรอบอัตราก าลัง โดยค านึง
ความจ าเป็น ปริมาณงาน 
ปริมาณคน โดยให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
บุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
 
 
 

 
 
 
 
- การบรรจุแต่งตั้งไมเ่ป็น 
ไปตามแผนอัตราก าลัง 3 
ปี มีจ านวนอัตราว่างเดิม 
และจากการโอนย้ายท า
ให้การปฏิบัติงานขาด
ความต่อเนื่อง จึงเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนบคุลากรใน
การปฏิบัติงานท าให้
กระบวนการท างานมี
ความล่าช้า และเกิด
ข้อบกพร่องได ้

 
 
 
 
- สรรหาบุคลากรให้ครบ
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 
ปี โดยค านึงถึงภาระค่า 
ใช้จ่ายที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 

ส านักปลดั 

 
 
 



 

 

 

แบบ ปค.5 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
(3) 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน
ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

(6) 
กำรประเมินผล

กำรควบคุม
ภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

(9) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

ส ำนักปลัด 
กิจกรรม 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที 
   - เพื่อให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 

 
 
 
 
 
- ขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบความเดือดร้อนจาก
ภัยธรรมชาติท าให้การท างาน
ขาดประสิทธิภาพ 
- ขาดการวางแผน การประ 
สานงาน และการเตรียมความ
พร้อมด้านก าลังคนในการให้
ความช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ 
ขอความร่วมมือ
ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยว 
ข้องจากชุมชน โดย
ผู้น าชุมชนของแต่ละ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 
 
 
 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เตือนภั ยประจ า
ต าบล หมู่ บ้ าน /
ชุมชน เพื่อสะดวก
ในการติดต่อและ
สื่อสารข้อมูลการ
แจ้งเตือนภัยหรือ
การแจ้งเหตุ 

 
 
 
 
 
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ
เป็นบริเวณกว้างวัสดุและอุปกรณ์
ของหน่ วยงาน ไม่ เพี ยงพอ ไม่
สามารถควบคุมเหตุได้เองทั้งหมด 
 
- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินการแจ้งเหตุ
ล่าช้า ท าให้การให้ความช่วยเหลือ
ล่าช้าไปด้วย 

 
 
 
 
 
- จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ
อุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ความเดือดร้อนให้พร้อม 
 
 
- แจ้ งราย ช่ือ  หมาย เลขโทรศัพท์ ของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้น าชุมชน
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
- อบรมและให้ความรู้ในภารกิจแต่ละด้าน
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

 
 
 



 

 

 

แบบ ปค.5 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
(3) 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

(6) 
กำรประเมินผลกำรควบคุม

ภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

(9) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
กิจกรรม 
การบริหารพัสดุและการควบคมุทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค ์
    - เพื่อให้การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลป้องกันการสิ้นเปลืองและ
ปกป้องทรัพย์สินของเทศบาล 

 
 
 
 
- การจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่เป็น
ปัจจุบัน ทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ตรงกับ         
งบทรัพย์สิน 

 
 
 
 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบหา
สาเหตุผลต่างดังกลา่วและ
ปรับปรุงทรัพยส์ินให้มียอด
คงเหลือตรงกัน 
-ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินประจ าปี
งบประมาณตามระเบียบฯ 
 

 
 
 
 
- เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
ด าเนินการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน 
ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกับ
งบทรัพย์สิน 

 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน 
ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรง
กับงบทรัพย์สิน 
-มีการโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่
ที่ รับผิดชอบ ท าให้การ
ด าเนินการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
เคร่งครดั ให้มีการจดัท า
ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
 
 

กองคลัง 

 
 
 



 

 

 

แบบ ปค.5 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
(3) 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

(6) 
กำรประเมินผลกำรควบคุม

ภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

(9) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
กิจกรรม 
การด าเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเป็นของ
ตนเอง มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้ประชาชนในแต่
ละหมู่บ้านได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ   
อัน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบล และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ด าเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ลกูหนี้เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนในเขต
พื้นที่ต าบลยอดบางกลุ่ม 
ไม่น าเงินมาช าระหนีเ้งิน
กู้ยืมทุนโครงการเศรษฐ- 
กิจชุมชนครบตาม
จ านวนที่ได้กู้ยมืไป 

 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบได้
ด าเนินการท าหนังสือแจ้ง
ลูกหนี้เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนที่ค้าง
ช าระ ให้มาช าระหนี้เงนิ
กู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน เพื่อที่จะต้องส่งเงิน
กู้ยืมทุนโครงการดังกล่าว
ส่งคืนให้กับทางอ าเภอ
ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
- ห ลั งจ ากที่ เจ้ าห น้ าที่ ที่
รับผิดชอบได้ด าเนินการท า
หนังสือแจ้งลูกหนี้ เงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนที่
ค้างช าระ ให้มาช าระหนี้เงิน
กู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนแล้ว มีลูกหนี้เงินทุน
โครงการฯ ได้น าเงินมาช าระ
เป็นบางกลุ่ม แต่ยังไม่ครบ
ตามจ านวนที่ได้กู้ยืมไป 
  

 
 
 
 
 
- ลูกหนี้ เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนยังคงค้าง
ช าระหนี้ 

 
 
 
 
 
- ด าเนินการออกหนังสือแจ้งให้
มาช าระหนี้เงินกู้ยืมทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน ไปยังลูกหนี้
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ที่ค้างช าระ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กองคลัง 

 
 



 

 

 

แบบ ปค.5 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
(3) 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

(6) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

(9) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
กิจกรรม 
งานด้านการเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค ์
    - เพื่อให้การบริการรับเงิน -จ่ายเงิน การ
จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอก
งบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
    - เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดท าฎีการับ
เงินเบิกจ่ายเงินในระบบคอมพิวเตอร์ e-laas มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
   - เพื่อให้สามารถด าเนินงานด้านการเงินและ
บัญชีมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
- หน่วยงานผู้เบิกขาด
ทักษะและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน การ 
ศึกษาระเบยีบหนังสือสั่ง
การไม่แม่นย าท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความ
ผิดพลาด 
 
 

 
 
 
 
- ถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครัด 
- มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่รับผดิ 
ชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 
 
 
- สอบทานปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
หนังสือ สั่งการ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 
 
- ต รวจสอบการรับ
และการน าฝากเงิน 

 
 
 
 
- การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
- มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วน โดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน 

 
 
 
 
- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละ
กองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รั บ ร อ งค ว า ม ถู ก ต้ อ งก่ อ น
ด าเนินการเบิกจ่าย 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ีการเงินและผู้อ า 
นวยการกองคลัง มีการสอบทาน
การเบิกจ่ายตามขั้นตอน 

 
 
 
 

กองคลัง 

 



 

 

 

แบบ ปค.5 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
(3) 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน
ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

(6) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

(9) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กองช่ำง 
กิจกรรม 
งานด้านส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้การปฏิบัติงานส ารวจออก 
แบบ  เขียนแบบก่อสร้างให้ ได้ตาม
ข้อก าหนดของแบบก่อสร้างและบริหาร
จัดการเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส
ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่ามากท่ีสุด  

 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ 
งานมีไม่เพียงพอ จึง
ท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่สมบูรณ์  
- เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ เช่น 
ครุภณัฑ์ส ารวจ 
- ขาดเจ้าหน้าที่ผูร้ับ 
ผิดชอบโดยตรง 

 
 
 
 
- ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบงานส ารวจ
ออกแบบได้ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ
น าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับงานใน
ปัจจุบัน 
- ให้นายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วยในการ
ส ารวจออกแบบ เนื่องจาก กองช่างมี
ปริมาณงานจ านวนมากกว่าบุคลากรที่
รับผิดชอบ 
- ขอยืมตัวข้าราชการ อปท.อื่นมาช่วย
ราชการ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจ 

 
 
 
 
- การควบคุมที่มีอยู่
มี ค วาม เหมาะสม 
แต่ยังไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
ไม่เพียงพอ จึงท าให้การ
ป ฏิ บั ติ ง าน ไม่ ส ม บู รณ์ 
ล่าช้า และเกิดความผิด 
พลาด 
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น 
ครุภัณฑ์ส ารวจ 
 
- ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง 

 
 
 
 
- การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
- การส่ งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ 
 
- ขอยืมบุคลากรจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน มาช่วยในการปฏิบัติงาน
เป็นระยะๆ 
- สรรหาบุคลากรมาบรรจุและแต่งตั้ง
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 
 
 
 

กองช่าง 

 



 

 

 

แบบ ปค.5 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
(3) 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน
ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

(6) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

(9) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กองช่ำง 
กิจกรรม 
งานด้านการออกแบบและประมาณราคา
กลางงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้การออกแบบประมาณราคา
ก่อสร้างเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ
แม่นย าและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 
 
 
 
 
- งานมีปริมาณมากท าให้
บุ ค ล า ก ร ไ ม่ เพี ย งพ อ
ผู้ ปฏิ บั ติ งาน ทั้ งส า รวจ 
ประมาณราคา งานเขียน
แบบและงานควบคุมการ
ก่อสร้าง 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ค ว า ม ช า น า ญ ห รื อ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านใน
การออกแบบเขียนแบบ
และควบคุมงาน 

 
 
 
 
 
- ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ ให้
ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่ง
การจากหน่วยงานต่างๆโดย
ใช้สารสนเทศ(IT) 
 
 
- สรรหาเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้
เข้ารับการอบรมด้านงาน
ออกแบบและประมาณราคา
ตามนโยบายพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
- การก าหนดแนว 
ทางและควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
- ปรับปรุงแผนงาน
มอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
- งานมีปริมาณมากท า
ให้บุคลากรไม่เพียงพอ
ผู้ปฏิบัติงานทั้ งส ารวจ
งานประมาณราคา งาน 
เขี ย น แ บ บ  แ ล ะ งาน
ควบคุมการก่อสร้าง ไม่
ทั น ต าม ระยะ เวล าที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 

 
- สรรหาบุคลากรในกองช่างให้ครบทุกอัตรา
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) 
 
   
 
 
- ออกค าสั่งมอบหมายงานก าหนดภารกิจให้
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- ก าชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อ
กฎหมายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
- ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ 

 
 
 
 
 

กองช่าง 

 
 



 

 

 

แบบ ปค.5 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
(3) 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน
ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

(6) 
กำรประเมินผลกำรควบคุม

ภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

(9) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กองกำรศึกษำ 
กิจกรรม 
การจัดท าบัญชีการเงิน และพสัดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้การจัดท าบัญชี การเงินและ
การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้อง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 
- ศู น ย์ พั ฒ น า
เด็กเล็กได้จัดท า
บั ญ ชี ก า ร เ งิ น
แล ะพั ส ดุ ข อ ง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กยังไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
- มีการแต่งตั้ งครูผู้ดูแล
เด็กเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
และการพัสดุรับผิดชอบ
ในการจัดท าบัญ ชี การ
จัดท าฎี กาเบิ กจ่ าย เงิน
และควบคุมพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดท าบัญชี จัดท า
ฎีกาเบิกจ่ายเงินและควบคุม
พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่
ยังไม่ เพียงพอ เนื่ องจาก เจ้า 
หน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน
หน้าท่ีที่ต้องรับผิดชอบเท่าท่ีควร 

 
 
 
 
 
- กองการศึกษา ได้มีการมอบ 
หมายให้ครูผู้ ดูแล เด็กปฏิ บั ติ
หน้าที่ในการจัดท าบัญชี จัดท า
ฎีกาเบิกจ่ายเงินและควบคุมพัสดุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นผู้
ที่ ไม่ มี ป ระสบ การณ์ ใน การ
ปฏิบัติงานด้านนี้มาก่อน และยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขอค าแนะน า
จากเจ้าหน้าที่ของกองคลังสอนวิธีการ
จัดท าบัญชี จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
และควบ คุ มพั สดุ ให้ ถู กต้ อ งตาม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่ก าหนด 
- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่ อให้ เกิดความรู้  ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
กองการศึกษา 

 
 

 



 

 

 

แบบ ปค.5 
เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

 
(3) 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่

ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

(6) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

(9) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
กิจกรรม 
งานด้านงานบริหารการตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้งานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินความเสีย่งขององค์กรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
- การสอบทานผล
การวางระบบการ
ควบ คุมภายในและ
การรายงานผล 
 
- ไม่มีผู้ปฏิบัติหนา้ที่
งานตรวจสอบ
ภายในโดยตรง 

 
 
 
 
- ด าเนินการตามหลัก 
เกณฑ์กระทรวงการ 
คลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบตัิ 
การควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
- ด าเนินการตามหลัก 
เกณฑ์กระทรวงการ 
คลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบตัิ 
การควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
- การสอบทานผลการวางระบบ
การควบคุมภายในและการ
รายงานผล 
 
- ไม่มีผู้ปฏิบัติหนา้ที่งานตรวจสอบ
ภายในโดยตรง 

 
 
 
 
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภายในส านัก/กองของตนเอง ตาม
สายการบังคับบัญชา 
 
- ส รรห าบุ ค ลากร เพื่ อ ม าด าร ง
ต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
ภายในเพื่อให้ตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

 
 
 
 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
ลายมือชื่อ 
                  (นายเชิดศักดิ์   ภิมาล) 
         ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลยอด 

                                                      วันที่  30  ตุลาคม  2563



 

 

 

 
 

แบบ ปค.6 
 

รำยงำนผลกำรสอบทำน 
กำรควบคุมภำยใน 

ของผู้ตรวจสอบภำยใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

แบบ ปค.6 
 

รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน 
 

เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลยอด 
 

   ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลต าบลยอด ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน 

   จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลต าบล
ยอด มีความเพียงพอ ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

   แต่อย่ำงไรก็ดี ยังมีข้อตรวจพบและข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
ควบคุมภายในที่ตรวจพบแต่สามารถควบคุมได้ ควรได้มีการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป ดังนี้ 

  กิจกรรมควำมเสี่ยงที่ตรวจพบของหน่วยงำนเทศบำลต ำบลยอด  มีจ ำนวน  10  กิจกรรม ดังนี้ 
 ส ำนักปลัด  

1. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. งานด้านการบริหารงานบุคคล (ความเสี่ยงใหม่) 

     3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่) 

  กองคลัง 
4. งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน 
5. การด าเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

     6. งานด้านการเงินและบัญชี (ความเสี่ยงใหม่) 

  กองช่ำง 
7. งานด้านการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 

     8. งานด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง (ความเสี่ยงใหม่) 

  กองกำรศึกษำ 
     9. งานด้านการจัดท าบัญชีการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

           หน่วยตรวจสอบภำยใน 
     10. งานด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน (ความเสี่ยงใหม่) 

 
 



 

 

 

 

 กำรควบคุมภำยในและหรือกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  

  ส ำนักปลัด  
1. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม(กลุ่มวัยท างาน กลุ่มเยาวชน) ในโครงการมากขึ้น  
      โดยชี้แจงประโยชน์ในการจัดท าโครงการดังกล่าว 
1.2 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสนอโครงการที่ครอบคลุมทุกด้าน นอกเหนือจากความ 

ต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. งานด้านการบริหารงานบุคคล (ความเสี่ยงใหม่) 

    2.1 สรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายที่กฎหมาย 
          ก าหนด 

3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่) 
3.1  จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความ

เดือดร้อนให้พร้อมปฏิบัติการ 
3.2 แจ้งรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้   
      ทราบโดยทั่วกัน 
3.2  อบรมและให้ความรู้ในภารกิจแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง 

      กองคลัง 
4. งานด้านการบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน 

4.1 ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ  
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด ให้มีการจัดท าทะเบียน  
คุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

5. การด าเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
5.1 ด าเนินการออกหนังสือแจ้งให้มาช าระหนี้เงินกู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ไปยังลูกหนี้    

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ค้างช าระ 
6. งานด้านการเงินและบัญชี (ความเสี่ยงใหม่) 

    6.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมรับรองความถูกต้อง 
      ก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 
6.2 เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อ านวยการกองคลัง มีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนทุกครั้ง  

     กองช่ำง 
7. งานด้านการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 

7.1 การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้อง 
7.2 การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการ 
      เป็นไปตามระเบียบ 
7.3 ขอยืมบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน มาช่วยในการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
7.4 สรรหาบุคลากรมาบรรจุและแต่งตั้งตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 



 

 

 

 
8. งานด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง (ความเสี่ยงใหม่) 

8.1 สรรหาบุคลากรในกองช่างให้ครบทุกอัตราตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) 
8.2 ออกค าสั่งมอบหมายงานก าหนดภารกิจให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
8.3 ก าชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
8.4 ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพ่ิมความรู้ 

      กองกำรศึกษำ 
9. งานด้านการจัดท าบัญชีการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9.1 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของกองคลังสอนวิธีการจัดท าบัญชี จัดท า 
  ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และควบคุมพัสดุให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ 
  ก าหนด 

9.2 ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถ 
      ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                หน่วยตรวจสอบภำยใน 
10. งานด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน (ความเสี่ยงใหม่) 

10.1 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและอยู่ในระเบียบ  
        กฎหมาย 
10.2 สรรหาบุคลากรเพ่ือมาด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบภายในเพื่อให้ตรวจสอบ 

   ภายในมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 
 

ลายมือชื่อ 
                  (นางวนิดา  ธงหิมะ) 
    ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ 
               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
              วันที่  26  ตุลาคม  2563 

 



 

 

 

 
แบบ ปค.4 

 

หน่วยงำนย่อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบ ปค.4 
ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายในรวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชาอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ก ากับดูแล 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
 
1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
 

 
1.1 บุคลากรของส ำนักปลัดเทศบำล ยึดมั่นในความ 
      ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล มีทัศนคติที่ดี และสนับ 
      สนุนการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ 
      บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการ ติดตาม 
     การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจังและมีการ 
      ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
      เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 
1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอ านวย  
      การ และฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ 
      ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล 
      การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
    - มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง 
      ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง 
      สม่ าเสมอ 
1.5 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร 
      อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ 
      บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
    - มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน 
      หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ 
      ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการประชุม 
      ร่วมกัน 
 
2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 
      และเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
      สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้ 
      บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
 

 
 



  

 

แบบ ปค.4 
ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

 
 
 
 
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น 
 
 
 
 
 
 
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดของเหตุในพ้ืนที่
ต าบลยอด เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมกำรควบคุม 
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
 
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมและควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 

   - บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด 
      วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับ 
      โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ 
      หน่วยงานและวัดผลได้ 
2.2 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก 
      ระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและ 
      ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทั้งจากปัจจัย 
      ภายในและปัจจัยภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ใน 
      การพิจารณาและจัดล าดับความเสี่ยงผลกระทบ 
      ของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดหรือโอกาสที่ 
      จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
      ดังกล่าว มีจุดอ่อนที่เสี่ยงที่สุดคือ ด้านการบริหาร 
      งานบุคคล เนื่องจากมีการย้ายของพนักงาน 
      เทศบาล ท าให้งานเกิดความไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินความส าคัญหรือ 
      ผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดหรือ 
      โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เป็น 
      นัยส าคัญให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อย 
      ที่สุด เพ่ือก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือ 
      ลดความเสี่ยง 
      เช่น การออกค าสั่งมอบหมายงานของคนท่ีโอน 
      ย้ายไป ให้กับพนักงานเทศบาลในส านักปลัดให้ 
      ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
 
3.1 บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด 
      กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ มี 
      ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ 
      ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
3.2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      ความเสี่ยงที่มีอยู่คือ การแจ้งสาธารณภัยต่างๆ    
      ล่าช้า ท าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าช้า 
 



  

 

 
แบบ ปค.4 

ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลยอด 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
3..3 การจัดท าให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
4.1 การจัดท าหรือการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
4.3 การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
5. กิจกรรมกำรติดตำม 
5.1 การระบุ การพัฒนาและการด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม  
 

3.3 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ 
      ควบคุมภายในที่มีอยู่คือ การประชาสัมพันธ์เบอร์ 
      โทรศัพท์ของเทศบาลและเบอร์ฉุกเฉินให้ประชาชน 
      ได้รับทราบ และมีการตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือให้ประชา  
      ชนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัย 
      ต่างๆ 
 
4.1 มีการจัดท าหรือจัดระบบสารสนเทศในการติดต่อ 
      สื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง 
      เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันเหตุการณ ์
4.2 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของส านักปลัด 
      เทศบาลมีระดับการควบคุมในระดับท่ีดีพอสมควร 
      เนื่องจากได้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ 
      ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต ในการ 
      สืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
4.3 มีระบบการจัดการฐานข้อมูลของส านักปลัด โดยมี 
      การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร การ 
      สืบค้นข้อมูล 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง 
      ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหาร   
      ทราบ กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี 
      การด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม การมี 
      สว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการควบคุมภายในที่ 
      เพียงพอแล้ว แต่ยังพบว่ามี 2 กิจกรรม คือ งาน 
      ด้านการบริหารงานบุคคล งานด้านการป้องกัน 
      และบรรเทาสาธารณภัย ยังมีความเสี่ยงอยู่ 

 
 
 
 



  

 

 
 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
 
  ส ำนักปลัด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  แต่อย่างไรก็ตาม ส านักปลัด
ยังมบีางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดังนี้ 

1.  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในการจัดท า 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนวัยท างาน และเยาวชนไม่ค่อยมี เนื่องจากไป
ศึกษาต่อและท างานต่างจังหวัด 

2. งานด้านการบริหารงานบุคคล (ความเสี่ยงใหม่) 
สาเหตุเนื่องจากการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ยังไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

(พ.ศ. 2561-2563) เนื่องจากมีต าแหน่งว่างโดยเฉพาะต าแหน่งผู้บริหารงานของส่วนราชการ กระบวนงานซึ่งต้องมี
การตัดสินใจหรือสั่งการไม่มี และพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นต าแหน่งว่างเดิม และจากการโอนย้าย 
และยังไม่มีผู้ใดมาบรรจุแต่งตั้งแทน ท าให้การท างานล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง 

3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่) 
ไม่สามารถทราบถึงเหตุที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติได้ล่วงหน้า การรับแจ้งเหตุล่าช้า ประกอบ 

กับขาดความพร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการป้องกัน ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  
แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมภายในของส านักปลัดเทศบาลก็อยู่ในระดับที่เพียงพอในระดับหนึ่ง ซึ่งมีบางกิจกรรม
จะต้องมีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงต่อไป 
 
 
 
 

(นางวนิดา  ธงหิมะ) 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
วันที่  19  ตุลาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
แบบ ปค.4 

กองคลัง เทศบำลต ำบลยอด 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายในรวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
  
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชาอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ก ากับดูแล 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
 
1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
 

 
1.1 บุคลากรของกองคลัง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์  
      สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 ผู้อ านวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดี และสนับสนุน 
      การปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ 
      บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตาม 
      การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ 
      ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
      เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 
1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย 
      บริหารงานคลัง 
 
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ 
      ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล 
      การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
    - มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง  
      ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง 
      สม่ าเสมอ 
1.5 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร 
      อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ 
      บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
    - มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน 
      หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ 
      ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการประชุม 
      ร่วมกัน 
 
2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 
      และเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
      สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้ 
      บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
 



  

 

 
แบบ ปค.4 

กองคลัง เทศบำลต ำบลยอด 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
 
 
 
 
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น 
 
 
 
 
 
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดของเหตุในพ้ืนที่
ต าบลยอด เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมกำรควบคุม 
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
 
 

    - บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด 
      วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับโดย 
      ค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน 
      และวัดผลได ้
2.2 ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
      ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน 
      ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทั้งจากปัจจัยภายในและ 
      ปัจจัยภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
      และจัดล าดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง 
      และความถ่ีที่จะเกดิหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
      จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว มีจุดอ่อนที่ 
      เสี่ยงที่สุดคือ การบริหารพัสดุและการควบคุม 
      ทรัพย์สิน  การด าเนินการเก่ียวกับเงินทุนโครงการ 
      เศรษฐกิจชุมชน และ งานด้านการเงินและบัญชี 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินความส าคัญหรือผล 
      กระทบของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดหรือ 
      โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เป็น 
      นัยส าคัญให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อย 
      ที่สุด เพ่ือก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด 
      ความเสี่ยงเช่น การบริหารพัสดุและการควบคุม 
      ทรัพย์สิน ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติให้ 
      เป็นไปตามระเบียบ การด าเนินการเก่ียวกับเงินทุน 
      โครงการเศรษฐกิจชุมชน ด าเนินการออกหนังสือ 
      แจ้งให้มาช าระหนี้เงินกู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจ 
      ชุมชน และงานด้านการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ 
      การเงินและผู้อ า นวยการกองคลัง มีการสอบทาน 
      การเบิกจ่ายตามขั้นตอน 
3.1 บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด 
      กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ มี 
      ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค ์
      ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมและควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
3..3 การจัดท าให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
4.1 การจัดท าหรือการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
4.3 การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
5. กิจกรรมกำรติดตำม 
5.1 การระบุ การพัฒนาและการด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

3.2 การบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สินการ 
      จัดท าทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ทะเบียน 
      ทรัพย์สินไม่ตรงกับงบทรัพย์สิน การด าเนินการ 
      เกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ยังมี 
      ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยังคงค้าง 
      ช าระ และ งานด้านการเงินและบัญชี ให้ศึกษา   
      ระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง 
3.3 การบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน ก าชับให้ 
      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
      การด าเนินการเก่ียวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ 
      ชุมชน ด าเนินการออกหนังสือแจ้งให้มาช าระหนี้  
      เงินกู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน และงานด้าน 
      การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อ า นวย 
      การกองคลัง มีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม 
      ขั้นตอน 
 
4.1 มีการจัดท าหรือจัดระบบสารสนเทศในการติดต่อ 
      สื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง 
      เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันเหตุการณ์ 
4.2 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลังมี 
      ระดับการควบคุมในระดับที่ดีพอสมควรเนื่องจาก 
      ได้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการ 
      ปฏิบัติงาน เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต ในการสืบค้น 
      ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
4.3 มีระบบการจัดการฐานข้อมูลของกองคลัง โดยมี 
      การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร การ 
      สืบค้นข้อมูล 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง 
      ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหาร 
      ทราบ กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี 
      การด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
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5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม  
 

5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม การ 
      บริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน การด าเนิน 
      การเก่ียวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน และ 
      งานด้านการเงินและบัญชี ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ 

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
 กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  แต่อย่างไรก็ตาม กองคลังยัง
มีความเสี่ยงที่ต้องควบคุม คือ การบริหารพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน(ความเสี่ยงเก่า) การด าเนินการเกี่ยวกับ
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ความเสี่ยงเก่า) และ งานด้านการเงินและบัญชี (ความเสี่ยงใหม่) อย่างไรก็ตามมีบาง
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนด
วิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 
 
 
 

(นางณัฐชยา  พลจร) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

วันที่  19  ตุลาคม  2563 
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1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายในรวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
  
 
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชาอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ก ากับดูแล 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
 
1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
 

 
1.1 บุคลากรของกองช่ำง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต  
      มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 ผู้อ านวยการกองช่าง มีทัศนคติที่ดี และสนับสนุน 
      การปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ 
      บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตาม 
      การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ 
      ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
      เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 
1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการโยธา 
 
 
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ 
      ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล 
      การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
    - มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง 
      ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง 
      สม่ าเสมอ 
1.5 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร    
      อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ 
      บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
    - มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน 
      หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ 
      ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการประชุม 
      ร่วมกัน 
 
2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 
      และเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
      สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้ 
      บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
 



  

 

 
แบบ ปค.4 

กองช่ำง เทศบำลต ำบลยอด 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
 
 
 
 
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น 
 
 
 
 
 
 
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดของเหตุในพ้ืนที่
ต าบลยอด เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
3. กิจกรรมกำรควบคุม 
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
 
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมและควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
3..3 การจัดท าให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติจริง 
 

    - บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด 
      วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับโดย 
      ค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน 
      และวัดผลได ้
2.2 ผู้อ านวยการกองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
      ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน 
      ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและ 
      ปัจจัยภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
      และจัดล าดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง 
      และความถ่ีที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
      จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว มีจุดอ่อนที่ 
      เสี่ยงที่สุดคืองานด้านส ารวจเพื่อการก่อสร้าง และ 
      งานด้านการออกแบบและประมาณราคากลางงาน 
      ก่อสร้าง 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินความส าคัญหรือผล 
      กระทบของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดหรือ 
      โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี 
      ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อ 
      ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความ 
      เสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและน าไป 
      ปฏิบัติ 
 
3.1 บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด 
      กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ มี 
      ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ 
      ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
3.2 จัดท าปฏิทินแผนด าเนินงาน ปี 2563 
 
3.3  มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็น 
      ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียน 
      การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดย 
      ทั่วกัน 



  

 

แบบ ปค.4 
กองช่ำง เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
4.1 การจัดท าหรือการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
4.3 การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
5. กิจกรรมกำรติดตำม 
5.1 การระบุ การพัฒนาและการด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม 

 
4.1 มีการจัดท าหรือจัดระบบสารสนเทศในการติดต่อ 
      สื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง 
      เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันเหตุการณ์ 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ 
      เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงในไลน์กลุ่ม หรือ 
      Facebook กลุ่มของกองช่าง เพ่ือใช้เป็นแหล่ง 
      ข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
4.3 มีระบบการจัดการฐานข้อมูลของกองช่าง โดยมี 
      การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร การ 
      สืบค้นข้อมูล 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง 
      ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหาร 
      ทราบ กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี 
      การด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการกิจกรรมที่ 
      มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการ 
      ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้อง 
      ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
 กองช่ำง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  แต่อย่างไรก็ตาม กองช่างยัง
มีความเสี่ยงที่ต้องควบคุม งานด้านส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง(ความเสี่ยงเก่า)  และ งานด้านการออกแบบและประมาณ
ราคากลางงานก่อสร้าง(ความเสี่ยงใหม่) อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้แล้ว 
 

(นายจ าเนียร  สาระอาภรณ์) 
นายช่างโยธา  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
วันที่  19 ตุลาคม  2563 



  

 

แบบ ปค.4 
กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลยอด 
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1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หนา้ที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายในรวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชาอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ก ากับดูแล 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
 
1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
 

 
1.1 บุคลากรของกองกำรศึกษำ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์  
      สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2 ผู้อ านวยการกองการศึกษา มีทัศนคติที่ดี และ    
      สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ 
      การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีการติดตาม 
      การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ 
      ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงาน   
      เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 
1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร 
      การศึกษา 
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ 
      ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล 
      การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
     - มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง 
      ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง 
      สม่ าเสมอ 
1.5 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร  
      อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ 
      บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
    - มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน 
      หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ 
      ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการประชุม 
      ร่วมกัน 
 
2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ
และเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้
บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
 

 
 



  

 

แบบ ปค.4 
กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

 
 
 
 
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น 
 
 
 
 
 
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดของเหตุในพ้ืนที่
ต าบลยอด เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
3. กิจกรรมกำรควบคุม 
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
 
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมและควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
3..3 การจัดท าให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติจริง 
 

    - บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด 
      วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับโดย 
      ค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน 
      และวัดผลได ้
2.2 ผู้อ านวยการกองการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก 
      ระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและ 
      ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทั้งจากปัจจัย 
      ภายในและปัจจัยภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ใน 
      การพิจารณาและจัดล าดับความเสี่ยงผลกระทบ 
      ของความเสี่ยงและความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสที่จะ 
      เกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
      ดังกล่าว มีจุดอ่อนที่เสี่ยงที่สุดคือการจัดท าบัญชี 
      การเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินความส าคัญหรือผล  
      กระทบของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดหรือ   
      โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผล 
      กระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนด 
      วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้ง 
      เวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
       
3.1 บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด 
      กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ มี 
      ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ 
      ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
3.2 ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม 
      เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถ 
      ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3  มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็น 
      ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียน  
      การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดย 
      ทั่วกัน 
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4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
4.1 การจัดท าหรือการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
4.3 การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
5. กิจกรรมกำรติดตำม 
5.1 การระบุ การพัฒนาและการด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม 

 
4.1 มีการจัดท าหรือจัดระบบสารสนเทศในการติดต่อ 
      สื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง 
      เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันเหตุการณ์ 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ 
      เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงในไลน์กลุ่ม หรือ    
      Facebook กลุ่มของกองการศึกษา เพ่ือใช้เป็น 
      แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
4.3 มีระบบการจัดการฐานข้อมูลของกองการศึกษา  
      โดยมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร  
      การสืบค้นข้อมูล 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง 
      ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหาร 
      ทราบ กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี 
      การด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการกิจกรรมที่ 
      มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการ 
      ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้อง 
      ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
 กองกำรศึกษำ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  แต่อย่างไรก็ตาม กอง
การศึกษายังมีความเสี่ยงที่ต้องควบคุม การจัดท าบัญชีการเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ความเสี่ยงเก่า)  
อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น จึงไดก้ าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองสุข) 

ครู วิทยฐานะช านาญการ  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
วันที่  19 ตุลาคม  2563 
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1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายในรวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชาอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ก ากับดูแล 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น 
 

 
1.1 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภำยในยึดมั่นใน  
      ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในมีทัศนคติที่ดี และสนับ 
      สนุนการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ 
      บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตาม 
      การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ 
      ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
      เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 
1.3 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ    
      ภายใน 
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ 
      ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล   
      การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
     
1.5 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร 
      อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ 
      บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
 
2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 
      และเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน    
      สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้ 
      บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.2 ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดล าดับความ 
      เสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิด 
      หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ 
      ความเสี่ยงดังกล่าว มีจุดอ่อนที่เสี่ยงที่สุดคือไม่มีผู้ 
      ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายในโดยตรง 
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2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดของเหตุในพ้ืนที่
ต าบลยอด เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
3. กิจกรรมกำรควบคุม 
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
 
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมและควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
3..3 การจัดท าให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติจริง 
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
4.1 การจัดท าหรือการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
4.3 การสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 

2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินความส าคัญหรือผล 
      กระทบของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดหรือ 
      โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผล 
      กระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนด 
      วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  
 
3.1 ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุ  
      ประสงค์ มีความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตาม 
      วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับ 
      ที่ยอมรับได้  
3.2 ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ 
      ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3  มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็น 
      ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียน 
      การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดย 
      ทั่วกัน 
4.1 มีการจัดท าหรือจัดระบบสารสนเทศในการติดต่อ 
      สื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง 
      เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้และทันเหตุการณ์ 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ 
      เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหา 
      ความรู้ 
 
4.3 มีระบบการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยตรวจสอบ 
      ภายในโดยมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการ 
      ติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล 
 
 

 
 

 
 



  

 

แบบ ปค.4 
หน่วยตรวจสอบภำยในเทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

5. กิจกรรมกำรติดตำม 
5.1 การระบุ การพัฒนาและการด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม 
 

5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง 
      ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหาร 
      ทราบ กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี 
      การด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการกิจกรรมที่ 
      มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความม่ันใจว่าระบบการ 
      ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้อง 
      ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
 หน่วยตรวจสอบภำยใน ของเทศบาลต าบลยอด องค์กรยังไม่ได้ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความ
เสี่ยงที่ต้องควบคุม ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในโดยตรง จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบ รวมถึงงานสอบทานผลการลงระบบการควบคุมภายใน
และการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งยังคงไม่มีความเข้าใจในเรื่องการจัดท างานด้านการตรวจสอบ
ภายในเท่าที่ควร ซึ่งอาจท าให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเกิดความเสี่ยงก็เป็นได ้

 
 

(นางวนิดา ธงหิมะ) 
หัวหน้าส านักปลัด  ปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
วันที่  19 ตุลาคม  2563 

 
 

 
 
 
 



  

 

 
แบบ ปค.5 

 

หน่วยงำนย่อย 
 



 
 

 

แบบ ปค.5 
ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
กำรมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค ์
    - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นและเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่ก าหนด 
   - เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริง สามารถจดั 
ล าดับ ความส าคญัของปัญหาและแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม
ในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เป็น
ส่วนใหญ่  วัยท างาน และ
เยาวชนไม่ค่อยมี เนื่องจาก
วัยท างานต้ องไปท างาน
ต่างจังหวัด 

 
 
 
 
 
ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่ 
บ้านเพื่อให้ผู้บริหาร 
ข้าราชการ ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนไดร้่วมกันเสนอ
ความคิดเห็นในการพัฒนา
ชุมชนและรับทราบปัญหา 
ความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง 
 

 
 
 
 
 
การจัดท าโครงการออก
ประชาคมหมู่บ้ านทุก
หมู่บ้าน มีประชาชนให้
ความร่วมมือมากขึ้น แต่
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก ประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น และบ ท บ าท
หน้าท่ีของตนเอง  

 
 
 
 
 
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเขา้ 
ใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เนื่องจากเดิมเป็นแผนสามปี เปลี่ยน 
เป็นแผนสีป่ี ปัจจุบันเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
-ประชาชนส่วนมากที่มาประชุมเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยท างาน และ
กลุ่มเยาวชน  มีค่อยข้างน้อย 
- โครงการกิจกรรมที่เสนอมายังไม่
ครอบคลุมทุกด้าน และจะเน้นด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชา 
ชน เข้ามามีส่วนร่วม (กลุ่ม
วัยท างาน กลุ่มเยาวชน) ใน
โครงการมากข้ึน โดยชี้แจง
ประโยชน์ในการจัดท าโครง 
การดังกล่าว 
- เจ้าหน้าท่ีให้ความรูเ้กี่ยว 
กับการเสนอโครงการที่
ครอบคลมุทุกด้านนอกเหนือ 
จากความต้องการด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 

 
ส านักปลดั 

 
 
 
 



 
 

 

แบบ ปค.5 
ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกจิ

อื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
งำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
 
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
- การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไป
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 
 
- มีการโอนย้ายข้าราชการ
ท าให้ขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
- ปรับปรุงกรอบ
อัตราก าลังให้เหมาะ 
สมครบถ้วนกับ
ปริมาณงานและ
ต าแหน่ง ตามแผน
อัตราก าลัง 
- สรรหาบคุลากร 
เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งตามกรอบ
แผนอัตราก าลังให้
ครบถ้วน 
 

 
 
 
 
- ประชุมวางแผนปรับ 
ปรุงกรอบอัตราก าลัง 
โดยค านึงความจ าเป็น
ปริมาณงาน ปริมาณคน 
โดยให้ภาระคา่ใช้จ่าย
ด้านการบริหารบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 
 
 

 
 
 
 
- การบรรจุแต่งตั้งไมเ่ป็น ไป
ตามแผนอตัราก าลัง 3 ปี มี
จ านวนอัตราว่างเดมิ และจาก
การโอนย้ายท าให้การปฏิบตัิ 
งานขาดความต่อเนื่อง จึงเสีย่ง
ต่อการขาดแคลนบุคลากรใน
การปฏิบัติงานท าให้กระบวน 
การท างานมีความล่าช้า และ
เกิดข้อบกพร่องได ้

 
 
 
 
- สรรหาบุคลากรให้ครบตาม
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี  โดย
ค านึ งถึ งภ าระค่ า ใช้ จ่ ายที่
กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 

ส านักปลดั 

 
 
 
 



 
 

 

แบบ ปค.5 
ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
งำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 
 
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที 
   - เพือ่ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 

 
 
 
 
 
- ขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติท าให้การท างานขาด
ประสิทธิภาพ 
- ขาดการวางแผน การประ 
สานงาน และการเตรียมความ
พร้อมด้านก าลังคนในการให้
ความช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ 
ขอความร่วมมือ
ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยว 
ข้องจากชุมชน 
โดยผู้น าชุมชนของ
แต่ละหมู่บ้าน/
ชุมชน 

 
 
 
 
 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เตื อนภั ยประจ า
ต าบล  หมู่ บ้ าน /
ชุมชน เพื่อสะดวก
ในการติดต่อและ
สื่อสารข้อมูลการ
แจ้งเตือนภัยหรือ
การแจ้งเหตุ 

 
 
 
 
 
- เมื่ อ เกิ ด เห ตุ ก ารณ์ ภั ย
ธรรมชาติเป็นบริเวณกว้าง
วั ส ดุ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง
หน่วยงานไม่ เพี ยงพอ ไม่
สามารถควบคุมเหตุได้เอง
ทั้งหมด 
 
- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินการแจ้ง
เหตุลา่ช้า ท าให้การให้ความ
ช่วยเหลือล่าช้าไปด้วย 

 
 
 
 
 
- จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
ให้พร้อมปฏิบัติการ 
 
 
- แจ้งรายช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน 
- อบรมและให้ความรู้ในภารกิจแต่ละด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 

ส านักปลดั 

 
 

     (นางวนิดา  ธงหิมะ) 
                 หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 

  วันที่ 19  ตุลาคม  2563



  

 

แบบ ปค.5 
กองคลัง เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
กำรปรบัปรุงกำรควบคุม

ภำยใน 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

 
กำรบริหำรพัสดุและกำรควบคุมทรัพย์สิน 
 
วัตถุประสงค ์
    - เพื่อให้การบริหารงานพัสดุมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลป้องกันการสิ้นเปลืองและปกป้องทรัพย์สินของ
เทศบาล 

 
 
 
 
- การจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่เป็น
ปัจจุบัน ทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ตรงกับ         
งบทรัพย์สิน 

 
 
 
 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบหา
สาเหตุผลต่างดังกลา่วและ
ปรับปรุงทรัพยส์ินให้มียอด
คงเหลือตรงกัน 
- ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินประจ าปี
งบประมาณตามระเบียบฯ 
 

 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่
เป็นปัจจุบัน ทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ตรงกับงบ
ทรัพย์สิน 

 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน 
ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรง
กับงบทรัพย์สิน 
- มีการโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่
ที่ รับผิดชอบ ท าให้การ
ด าเนินการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
เคร่งครดั ให้มีการจดัท า
ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 

กองคลัง 

 
 
 
 
 



  

 

แบบ ปค.5 
กองคลัง เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

กำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเงินทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน 
 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเป็นของตนเอง มีรายได้
เพิ่มขึ้น โดยให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตรวจสอบ   อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบล และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2541 
 
 

 
 
 
 
- ลูกหนี้เงินทุนโครง 
การเศรษฐกิจชุมชนใน
เขตพื้นท่ีต าบลยอด
บางกลุ่ม ไม่น าเงินมา
ช าระหนี้เงินกู้ยืมทุน
โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนครบตามจ านวน
ที่ได้กู้ยืมไป 

 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบได้
ด าเนินการท าหนังสือแจ้ง
ลูกหนี้เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนที่ค้าง
ช าระ ให้มาช าระหนี้เงิน
กู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน เพื่อที่จะต้องส่งเงิน
กู้ยืมทุนโครงการดังกล่าว
ส่งคืนให้กับทางอ าเภอ
ต่อไป 
 

 
 
 
 
- ห ลั งจ ากที่ เจ้ าห น้ าที่ ที่
รับผิดชอบได้ด าเนินการท า
หนังสือแจ้งลูกหนี้ เงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนที่
ค้างช าระ ให้มาช าระหนี้เงิน
กู้ยืมทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนแล้ว มีลูกหนี้เงินทุน
โครงการฯ ได้น าเงินมาช าระ
เป็นบางกลุ่ม แต่ยังไม่ครบ
ตามจ านวนที่ได้กู้ยืมไป 
  

 
 
 
 
- ลูกหนี้ เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนยังคงค้าง
ช าระหนี้ 

 
 
 
 
- ด า เนิ นก ารออก
หนั งสื อแจ้ งให้ ม า
ช าระหนี้เงินกู้ยืมทุน
โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน ไปยังลูกหนี้
เ งิ น ทุ น โค ร งก า ร
เศรษฐกิจ ชุมชนที่
ค้างช าระ 
 
 
 
 

 
 

 
 

กองคลัง 

 
 
 
 
 



  

 

แบบ ปค.5 
กองคลัง เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ  

ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
กำรปรบัปรุงกำรควบคุม

ภำยใน 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

 
งำนด้ำนกำรเงินและบัญช ี
 
วัตถุประสงค ์
      - เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดท า
ฎี ก า เบิ ก จ่ าย เงิน ตาม งบ ป ระมาณ และนอก
งบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
    - เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดท าฎีการับเงิน
เบิกจ่ายเงินในระบบคอมพิวเตอร์ e-laas มีความถูก
ต้องและเป็นปัจจุบัน 
   - เพื่อให้สามารถด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี
มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
- หน่วยงานผู้เบิกขาด
ทักษะและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน การ 
ศึกษาระเบยีบหนังสือสั่ง
การไม่แม่นย าท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความ
ผิดพลาด 
 
 

 
 
 
 
- ถือปฏิบัติตามระเบยีบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2548 โดย
เคร่งครดั 
- มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่รับผดิ 
ชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 
 
 
- สอบทานปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ 
หนังสือ สั่งการ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 
 
- ตรวจสอบการรับและ
การน าฝากเงิน 

 
 
 
 
- การจั ดท า เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
- มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วน โดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน 

 
 
 
 
- ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่
ละกองได้ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจ่าย 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ีการเงินและผู้อ า 
นวยการกองคลัง มีการสอบ
ทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 

 
 
 
 

กองคลัง 

 
 
      (นางณัฐชยา  พลจร) 
       ผู้อ านวยการกองคลัง 
    วันที่ 19  ตุลาคม  2563



  

 

แบบ ปค.5 
กองช่ำง เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในทีม่ีอยู ่
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
งำนด้ำนส ำรวจเพ่ือกำรก่อสร้ำง 
 
วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้การปฏิบัติงานส ารวจออกแบบ
เขียนแบบก่อสรา้งให้ได้ตามข้อก าหนดของ
แบบก่อสร้างและบริหารจัดการเปน็ไปตาม
ระเบียบและโปร่งใสใช้อุปกรณ์เครือ่งมือเท่าท่ี
มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด 
 

 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ 
งานมีไม่เพียงพอ จึง
ท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่สมบูรณ์ เช่น งาน
ส ารวจระดับหรือ
แนวต่างๆ 
- เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ เช่น 
ครุภณัฑ์ส ารวจ 
- ขาดเจ้าหน้าท่ีผูร้ับ 
ผิดชอบโดยตรง 

 
 
 
 
- ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบงาน
ส ารวจออกแบบได้ เข้ารบัการ
ฝึกอบรม เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับงานในปัจจุบัน 
- ให้นายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วยใน
การส ารวจออกแบบ เนื่องจาก 
กองช่างมีปริมาณงานจ านวน
มากกว่าบุคลากรที่รับผิดชอบ 
 
- ขอยืมตัวข้าราชการ อปท.อื่นมา
ช่วยราชการ ดูแล ควบคุมและ
ตรวจสอบ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ส ารวจ 

 
 
 
 
- การควบคุมที่มีอยู่
มี ค วาม เหมาะสม 
แต่ยังไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
ไม่ เพียงพอ จึงท าให้การ
ป ฏิ บั ติ ง าน ไม่ ส ม บู รณ์ 
ล่าช้า และผิดพลาด 
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น 
ครุภัณฑ์ส ารวจ 
 
 
 
- ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง 

 
 
 
 
- การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
- การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ เขียน
แบบ และบริหารจัดการเป็นไปตาม
ระเบียบ 
 
 
-ขอยืมบุคลากรจากองค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น อื่ น  ม า ช่ วย ใน ก า ร
ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
- สรรหาบุคลากรมาบรรจุและแต่งตั้ง
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 
 
 
 

กองช่าง 

 



  

 

แบบ ปค.5 
กองช่ำง เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

 
งำนด้ำนกำรออกแบบและประมำณ
รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง 
 

วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้การออกแบบประมาณราคา
ก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แม่นย าและเกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 

 
 
 
 
 

- งานมีปริมาณมากท าให้
บุ ค ล า ก ร ไ ม่ เพี ย งพ อ
ผู้ ปฏิ บั ติ งาน ทั้ งส า รวจ 
ประมาณราคางาน เขียน
แบบและงานควบคุมการ
ก่อสร้าง 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
เชี่ยวชาญในการออกแบบ
เขียนแบบและควบคุมงาน 

 
 
 
 

 
- ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ ให้
ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่ง
การจากหน่วยงานต่างๆโดย
ใช้สารสนเทศ(IT) 
 
 
- สรรหาเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้
เข้ารับการอบรมด้านงาน
ออกแบบและประมาณราคา
ตามนโยบายพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 

- การก าหนดแนว 
ทางและควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
- ปรับปรุงแผนงาน
มอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน 

 
 
 
 
 

- งานมีปริมาณมากท า
ให้บุคลากรไม่เพยีงพอ 
ผู้ปฏิบัติงานท้ังส ารวจ
งาน ประมาณราคา 
งานเขียนแบบ และ
งานควบคุมการ
ก่อสร้าง ไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 

 
- สรรหาบุคลากรในกองช่างให้ครบทุกอัตราตาม
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) 
 
 
 
- ออกค าสั่ งมอบหมายงานก าหนดภารกิ จให้
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- ก าชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
- ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ 

 
 
 
 
 

กองช่าง 

 
      (นายจ าเนียร  สาระอาภรณ์) 
          ผู้อ านวยการกองช่าง 
        วันที่ 19  ตลุาคม  2563



  

 

แบบ ปค.5 
กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลยอด 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยในที่มี

อยู ่
กำรประเมินผลกำรควบคุม

ภำยใน 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน และพัสดุ
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 

วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้การจัดท าบัญชี การเงินและ
การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้อง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 

- ศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก ไ ด้
จั ด ท า บั ญ ชี
การ เงิน และ
พัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ยังไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 

 
- มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค รู
ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก เ ป็ น
เจ้าหน้าที่การเงินและ
การพัสดุรับผิดชอบใน
การจัดท าบัญชี การ
จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และควบคุมพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
 
 
 
 
-เจ้ าห น้ าที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ปฏิบัติหน้าทีในการจัดท า
บัญชี จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และควบคุมพัสดุของศูนย์
พัฒ นาเด็ ก เล็ ก  แต่ ยั ง ไม่
เพี ยงพอต่อวัตถุประสงค์ 
เนื่ องจาก เจ้ าหน้ าที่ ไม่ มี
ความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบเท่าท่ีควร 

 
 
 
 
 
-กองการศึกษา ได้มีการมอบหมาย
ให้ครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดท าบัญชี จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และควบคุมพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านนี้มาก่อน และยัง
ขาดความรู้  ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว 

 
 
 
 
 

-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขอค าแนะน า
จากเจ้าหน้าที่ของกองคลังสอนวิธีการ
จัดท าบัญชี จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
ควบคุมพัสดุให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนด 
-ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และส ามารถป ฏิ บั ติ งาน ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
กองการศึกษา 

 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองสุข) 

ครู วิทยฐานะช านาญการ  รักษาราชการแทน 
                                ผูอ้ านวยการกองการศึกษา 

           วันที่ 19  ตุลาคม  2563



  

 

แบบ ปค.5 
หน่วยตรวจสอบภำยในเทศบำลต ำบลยอด 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน
ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

 
งำนด้ำนงำนบริหำรกำรตรวจสอบ
ภำยใน 
 

วัตถุประสงค ์
   - เพื่อให้งานประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินความ
เสี่ยงขององค์กรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิ 
ภาพ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
- สอบทานผลการ
วางระบบการควบ 
คุมภายในและการ
รายงานผล 
 
 
- ไม่มีผู้ปฏิบัติหนา้ 
ที่งานตรวจสอบ
ภายในโดยตรง 

 
 
 
 
- ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลัก 
เกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
- ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลัก 
เกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
- การสอบทานผลการวางระบบการ
ควบคุมภายใน ยังตรวจพบความเสี่ยง
จากการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 
 
- ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมายไม่มี
ความช านาญในการวางแผนปฏิบตัิและ
การจัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่ อ
พัฒนางานให้ เกิดประสิทธิภาพและอยู่ ใน
ระเบียบ กฎหมาย 
 
 
 
- สรรหาบุคลากรเพื่ อมาด ารงต าแหน่งที่
เกี่ยวข้องในการตรวจสอบภายในเพื่ อให้
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

 
 
 
 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
                                     (นางวนิดา  ธงหมิะ) 

 ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ 
                                               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

            วันที่ 19  ตุลาคม  2563



  

 

 
ค ำสั่งเทศบำลต ำบลยอด 

ที่ 431/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน และคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล 

ระบบกำรควบคุมภำยใน ของเทศบำลต ำบลยอด 

* * * * * * * * * * * *  

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของ
รัฐก าหนดไว้ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแล 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารจัดการ จึงขอยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลยอด ที่ 494/2562 ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลต าบลยอด  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของ
เทศบาลต าบลยอด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลต าบลยอด ดังต่อไปนี้    
 1. คณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในเทศบำลต ำบลยอด ประกอบด้วย 
  1.1  ปลัดเทศบาล                ประธานกรรมการ 
  1.2  ผู้อ านวยการกองคลัง                 กรรมการ 
  1.3  ผู้อ านวยการกองช่าง                 กรรมการ 
  1.4  ผู้อ านวยการกองการศึกษา               กรรมการ 
  1.5  หัวหน้าส านักปลัด         กรรมการและเลขานุการ 
  1.6  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                               ผูช้่วยเลขานุการ 
 ให้ปลัดเทศบาลต าบลยอด เป็นผู้ควบคุม ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลยอด โดยด าเนินการดังนี้   
 1. ให้ทุกส านัก/กอง ส ารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงการของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 2. ให้ทุกส านัก/กอง รายงานการประเมนผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  และรวบรวมแบบรายงานฯ 
ดังกล่าว รายงานประเมินผลการปฏิบัติการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลยอด ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563  ดังนี้ 
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 ระดับหน่วยงำนย่อย (ส ำนัก/กอง) 
  (1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 (ส านัก/กอง) 
  (2) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  แบบ ปค.5 (ส านัก/กอง) 
 ระดับองค์กร (เทศบำลต ำบลยอด) 
  (1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1 
 (2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 
 (3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 
 (4) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 
 2. คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน 
 เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะท างานใน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลยอด ประกอบด้วย  
  2.1  ปลัดเทศบาล/หรือผู้รักษาราชาการแทน              ประธานกรรมการ 
  2.2  หัวหน้าส านักปลัด                กรรมการ 
  2.3  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 โดยให้คณะท างานตดิตามประเมินระบบการควบคุมภายใน และสรุปรายงานผลการประเมินระบบ
ควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน และรายงานผูก้ ากับ(อ าเภอ) เพ่ือให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนว่ยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และน าระบบควบคุมภายในที่ก าหนดน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

 
 
 

       (นายเชิดศักดิ์   ภิมาล) 
       นายกเทศมนตรีต าบลยอด 

 


