
 

รายงานการติดตามประเมินผล 

ระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

 



 
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงกลาง 

ที่ 462/2563          

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผล 

การควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลเชียงกลาง 
*************************** 

     ตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน  

โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  

และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน  อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเก้าสิบวันนับจากสิน้ปีงบประมาณ นั้น 

                     เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเชียงกลาง  นำไปปฏิบัติให้เกิด

ประสิทธิผลดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิด

ประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ  อาศัยอำนาจตามมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน  เทศบาลตำบลเชียงกลาง ดังต่อไปนี ้

๑.๑  นายพงษ์เทพ  รังษี  ปลัดเทศบาล           เป็น ประธานคณะทำงาน            

1.2  นายรัชพล    สุรินทร์แก้ว รองปลัดเทศบาล           เป็น คณะทำงาน             

๑.3  นางประนอม  ธิจันทร์ หัวหนา้สำนักปลัด    เป็น คณะทำงาน 

๑.4  นายสุรชัย     ทาวัน ผู้อำนวยการกองวชิาการและแผนงาน เป็น คณะทำงาน 

 ๑.5  พ.จ.อ.นพดล  พรมรักษา ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขฯ  เป็น คณะทำงาน 

 1.6  นางนงเยาว์   โปทาวี ผูอ้ำนวยการกองคลัง   เป็น    คณะทำงาน 

๑.7  นางจุรรีัตน์   สทิธิ  ผูอ้ำนวยการกองการศกึษา  เป็น คณะทำงาน   

๑.8  นายวีรชน    แดนโพธิ์   ผูอ้ำนวยการกองช่าง            เป็น คณะทำงาน   

๑.9  นางรัตติยา  เนินนาน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   เป็น คณะทำงานและเลขานุการ 

๑.10 น.ส.ศศิรินทร์  ปัญญา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   เป็น ผูช่้วยเลขานุการ 

 ทั้งนี ้ ให้แต่ละส่วนราชการติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนา

ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ นโยบายของรัฐบาล และ

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงกลาง ให้เกิดประสทิธิภาพ และประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเ้หมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยให้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลการวางระบบ

ควบคุมภายในดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในแล้วสรุปรายงานในการประชุม 
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ประจำเดือนทุกเดือน  และให้แต่ละส่วนงานรายงานผลการดำเนินการประเมินระบบ ให้นายกเทศมนตรี

ตำบลเชียงกลางทราบ  ตามแบบรายงานผลการดำเนินการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ภายในวันที่

สิบหลังจากสิ้นไตรมาสโดยการปฏิบัติตามอำนาจหนา้ที่และภารกิจของเทศบาลตำบลเชียงกลางต่อไป   

    ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  

สั่ง  ณ  วันที่   28   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

(นายทรัพย์สมบูรณ์  คำหว่าง) 

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง 

 



แบบ ปค.๑ 

หนังสือรับรองการการประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดน่าน 
 

  เทศบาลตำบลเชียงกลาง  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕63   ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลเชียงกลางกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ          

พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่

เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลเชียงกลาง  เห็นว่า การควบคุมภายในของ

หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแล

ของนายอำเภอเชียงกลาง 

อย่างไรก็ดี มคีวามเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรอืปี

ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1 สำนักปลัดเทศบาล 

1.1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยมีความยุ่งยาก กรณีการ

ช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดเหตุต้องขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน 

องค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึจะให้ความช่วยเหลือ 

ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลอืเบือ้งตน้หลังเกิดเหตุ 

- ระเบียบการให้ความช่วยเหลือไม่ชัดเจน ประกอบนโยบายรัฐบาลที่

ออกมาช่วยเหลือเกษตรกรมีแนวทางที่ไม่ชัดเจน ต้องใช้เวลา หากพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลอืไปจะเกิดความผดิพลาด ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงที่จะผดิระเบียบ 

1.1.2 งานบุคลากร 

 - มีโอกาสที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายกำหนด 

เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 

1.1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

 - มีการจำหน่ายรายการบุคคลผดิพลาด 
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1.2 กองคลัง 

1.2.1 งานการเงนิและบัญชี 

 - การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

 - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบก่อน 

1.2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 - ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีย่ังอยู่ในเกณฑ์ที่ตอ้งพัฒนา 

 - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ยังไม่เสถียรเพียงพอในการลง

ระบบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 

 - เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ ต้องได้รับการฝกึอบรม

เพิ่มเติม 

1.2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 - มีการเปลีย่นแปลงกรรมสิทธิ์โดยไม่แจง้ให้ทราบ 

 - ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบชำระภาษีตามห้วงระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนด 

 - ไม่ได้นำระบบแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บ(อยู่ระหว่างการสำรวจ

ข้อมูลภาคสนาม) 

 - การพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX GIS และ 

LTAX 3000 เจ้าหนา้ทีผู่ป้ฏิบัติงานยังขาดความรูค้วามเข้าใจ 

1.3 กองการศึกษา 

๑.3.1 กิจกรรมการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ,เบีย้ยังชีพผูพ้ิการ  

- ขาดการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 

- ขาดการประสานการทำงาน 

- ผูสู้งอายุประสบปัญหาสุขภาพ 

- ไม่มีผูดู้แลในครอบครัว หรอืมีการไปทำงานที่อื่น 

- ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ 

1.3.2 กิจกรรมการเงนิสถานศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

- ไม่มีความชัดเจนในหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- องค์กรไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ 

1.3.3 กิจกรรมการอุดหนุนเงินงบประมาณส่วนราชการ    

- หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณขาดการศึกษาระเบียบฯ 

- หน่วยงานที่ขอเงนิอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสอืสั่งการ 

- มีการอุดหนุนงบประมาณซ้ำซ้อนหน่วยงาน 
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1.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.4.1 กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

- จำนวนขยะของเทศบาลยังมีจำนวนมาก 

- ประชาชนมักไม่ค่อยใหค้วามร่วมมอืในเรื่องการคัดแยกขยะและการกำจัด

ขยะอย่างจรงิจัง 

1.5 กองช่าง 

1.5.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

-ผูร้ับจ้างจ้างผู้รับเหมาช่วงต่อมกีารใชแ้รงงานและช่างที่ไม่มีฝมีอืมา 

ดำเนนิงานและไม่มีผู้ควบคุมงานของผูร้ับจ้างคอยควบคุมงาน 
1.5.2  กิจกรรมการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง 

-ประชาคม หรอื กรรมการตรวจงานจา้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ยังขาดความรู ้

ความเข้าใจ กับระเบียบหรอืแบบรูปรายการก่อสร้าง   

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 สำนักปลัดเทศบาล 

2.1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 - แตง่ตัง้คณะกรรมการตามทีร่ะเบียบกำหนด 

 - กำหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกสำรวจเบื้องต้น และรายงาน

ผูบ้ริหาร 

 - กรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหายให้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึง

หลักเกณฑ์ในการสำรวจว่าหลักเกิดเหตุ 7 – 10 วัน ถึงจะสำรวจความเสียหายได้

ชัดเจน โดยให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเคลื่อนที่เร็วประสานเจ้าหน้าที่เกษตร

จากสำนักงานเกษตรเพื่อสำรวจพืน้ที่ที่เสียหายเพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร  

 - ให้เจ้าหน้าที่  หรือ คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็วสร้างความเข้าใจและ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 

 - ให้เจ้าหนา้ทีศ่กึษาระเบียบให้ครอบคลุม 

1.1.2 งานบุคลากร 

 - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากรต้องค้นหาระเบียบเกี่ยวกับแนวทาง

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรใกล้ถึงร้อยละ 40 ของ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 - ใช้รายงานความคืบหน้าด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ทุกครั้งที่มกีารโอนย้าย 
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1.1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

 - ส่งเจา้หนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 

2.2 กองคลัง 

1.2.1 งานการเงนิและบัญชี 

 - ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง

ความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย 

 - เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม

ขั้นตอน 

1.2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 - เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการจัดส่งเข้า

ฝกึอบรมในโครงการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐเพิ่มเติม 

 - มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง

ต่อเนื่อง 

 - มีการจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมเสนอความ

คิดเห็นเพื่อก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

1.2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 - จัดหาอัตรากำลังเจา้หนา้ที่ในการสำรวจให้เพียงพอต่อปริมาณงาน 

 - จัดทำแบบ ก.ค.และแบบ ภ.ด.ส. ตามระเบียบ 

 - ให้หน่วยงานทำการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีให้ประชาชนเข้าใจถึง

ขั้นตอนในการชำระภาษี 

 - การนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ปฏิบัติงานและปรับปรุง

ระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 

2.3 กองการศึกษา 

2.3.1 กิจกรรมการจ่ายเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ,เบีย้ยังชีพผูพ้ิการ  

- ประชาสัมพันธ์มากขึ้น 

- กำหนดให้มกีารมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนโดยมีหลักฐานมาแสดง 

- ตรวจสอบสมุดบัญชกี่อนแจ้งธนาคาร 

- ประสานงานทะเบียนราษฎร์,ผูน้ำชุมชนกำหนดให้มีการประสาน 

ตรวจสอบเงนิอุดหนุนราชการท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน

หว้งแต่ละไตรมาส 

- วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีไม่ได้รับโอนเงินงบประมาณตาม 

กำหนดเวลา 

 



-5- 

 2.3.2 กิจกรรมการเงินสถานศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

- ดำเนินการจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินตามระเบียบฯ 

- ให้เจ้าหน้าที่/ครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม 

2.3.3 กิจกรรมการอุดหนุนเงินงบประมาณส่วนราชการ    

- จัดประชุมทำความเข้าใจแก่ผูเ้กี่ยวข้อง เช่น ผูบ้ริหารหน่วยงานขอ 

 สนับสนุน 

-แจ้งใหห้น่วยงานทราบถึงข้อระเบียบฯ  หรอืหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ 

 เกี่ยวข้อง 

2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.4.1 กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

- จัดทำโครงการกำจัดขยะ,เพื่อดำเนนิการตามกิจกรรมต่าง ๆ  

- สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเจ้าหน้าที่  เรื่อง การคัดแยก 

ขยะ การนำไปใช้ประโยชน์จากขยะแต่ละประเภท 

2.5 กองช่าง 

2.5.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

- ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับ

ดำเนนิโครงการต่าง ๆ คอยสอดส่องดูแลให้งานที่ดำเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 

- กำชับให้ผู้รับจ้างจัดหาผู้ควบคุมงานประจำหน้างานของผู้รับจ้าง 

- ตรวจวัสดุก่อนดำเนินการก่อสร้างและขณะก่อสร้างอย่างละเอียด 

- ประชาสัมพันธ์ใหผู้น้ำแจ้งลูกบ้านทราบ  

2.4.2 กิจกรรมการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง 

- กำชับให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหมั่นคอยดูแลความเรียบร้อยของงานที่อยู่

ระหว่างดำเนินการให้มีประสิทธิภาพตามรูปแบบและรายการ  

-วางแผน  จั ดทำโครงการฝึ กอบ รม ให้ ค วามรู้ แก่ ป ระชาคม หรือ

คณะกรรมการร่วม  เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และให้ความรู้ด้านแบบแปลน 

งานก่อสร้างก่อนปฏิบัตหินา้ที ่
 

 

 

                                                         ลงชื่อ        

                                   (นายทรัพย์สมบูรณ์  คำหว่าง) 

                                                       ตำแหน่ง    นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง 

                            วันที่   11   เดือน   พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕63 

 



แบบ ปค.๑ 

หนังสือรับรองการการประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

เรียน ผูอ้ำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน 
 

  เทศบาลตำบลเชียงกลาง  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕63   ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลเชียงกลางกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ          

พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่

เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลเชียงกลาง  เห็นว่า การควบคุมภายในของ

หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแล

ของนายอำเภอเชียงกลาง 

อย่างไรก็ดี มคีวามเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรอืปี

ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1 สำนักปลัดเทศบาล 

1.1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยมีความยุ่งยาก กรณีการ

ช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดเหตุต้องขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน 

องค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึจะให้ความช่วยเหลือ 

ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลอืเบือ้งตน้หลังเกิดเหตุ 

- ระเบียบการให้ความช่วยเหลือไม่ชัดเจน ประกอบนโยบายรัฐบาลที่

ออกมาช่วยเหลือเกษตรกรมีแนวทางที่ไม่ชัดเจน ต้องใช้เวลา หากพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลอืไปจะเกิดความผดิพลาด ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงที่จะผดิระเบียบ 

1.1.2 งานบุคลากร 

 - มีโอกาสที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายกำหนด 

เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 

1.1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

 - มีการจำหน่ายรายการบุคคลผดิพลาด 
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1.2 กองคลัง 

1.2.1 งานการเงนิและบัญชี 

 - การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

 - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบก่อน 

1.2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 - ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีย่ังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนา 

 - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ยังไม่เสถียรเพียงพอในการลง

ระบบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 

 - เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ ต้องได้รับการฝกึอบรม

เพิ่มเติม 

1.2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 - มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสทิธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบ 

 - ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบชำระภาษีตามห้วงระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนด 

 - ไม่ได้นำระบบแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บ(อยู่ระหว่างการสำรวจ

ข้อมูลภาคสนาม) 

 - การพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX GIS และ 

LTAX 3000 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรูค้วามเข้าใจ 

1.3 กองการศึกษา 

๑.3.1 กิจกรรมการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ,เบีย้ยังชีพผูพ้ิการ  

- ขาดการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 

- ขาดการประสานการทำงาน 

- ผูสู้งอายุประสบปัญหาสุขภาพ 

- ไม่มีผูดู้แลในครอบครัว หรอืมีการไปทำงานที่อื่น 

- ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ 

1.3.2 กิจกรรมการเงนิสถานศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

- ไม่มีความชัดเจนในหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- องค์กรไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ 

1.3.3 กิจกรรมการอุดหนุนเงินงบประมาณส่วนราชการ    

- หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณขาดการศึกษาระเบียบฯ 

- หน่วยงานที่ขอเงนิอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสือสัง่การ 

- มีการอุดหนุนงบประมาณซ้ำซ้อนหน่วยงาน 
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1.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.4.1 กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

- จำนวนขยะของเทศบาลยังมีจำนวนมาก 

- ประชาชนมักไม่ค่อยใหค้วามร่วมมอืในเรื่องการคัดแยกขยะและการกำจัด

ขยะอย่างจรงิจัง 

1.5 กองช่าง 

1.5.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

-ผูร้ับจ้างจ้างผู้รับเหมาช่วงต่อมกีารใชแ้รงงานและช่างที่ไม่มีฝมีอืมา 

ดำเนนิงานและไม่มีผู้ควบคุมงานของผูร้ับจ้างคอยควบคุมงาน 
1.5.2  กิจกรรมการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง 

-ประชาคม หรอื กรรมการตรวจงานจา้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ยังขาดความรู ้

ความเข้าใจ กับระเบียบหรอืแบบรูปรายการก่อสร้าง   

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 สำนักปลัดเทศบาล 

2.1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 - แตง่ตัง้คณะกรรมการตามทีร่ะเบียบกำหนด 

 - กำหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกสำรวจเบื้องต้น และรายงาน

ผูบ้ริหาร 

 - กรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหายให้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึง

หลักเกณฑ์ในการสำรวจว่าหลักเกิดเหตุ 7 – 10 วัน ถึงจะสำรวจความเสียหายได้

ชัดเจน โดยให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเคลื่อนที่เร็วประสานเจ้าหน้าที่เกษตร

จากสำนักงานเกษตรเพื่อสำรวจพืน้ที่ที่เสียหายเพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร  

 - ให้เจ้าหน้าที่  หรือ คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็วสร้างความเข้าใจและ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 

 - ให้เจ้าหนา้ที่ศึกษาระเบียบให้ครอบคลุม 

1.1.2 งานบุคลากร 

 - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากรต้องค้นหาระเบียบเกี่ยวกับแนวทาง

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรใกล้ถึงร้อยละ 40 ของ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 - ใช้รายงานความคืบหน้าด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ทุกครั้งที่มกีารโอนย้าย 
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1.1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

 - ส่งเจา้หนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 

2.2 กองคลัง 

1.2.1 งานการเงนิและบัญชี 

 - ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง

ความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย 

 - เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม

ขั้นตอน 

1.2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 - เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการจัดส่งเข้า

ฝกึอบรมในโครงการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐเพิ่มเติม 

 - มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง

ต่อเนื่อง 

 - มีการจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมเสนอความ

คิดเห็นเพื่อก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

1.2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 - จัดหาอัตรากำลังเจา้หนา้ที่ในการสำรวจให้เพียงพอต่อปริมาณงาน 

 - จัดทำแบบ ก.ค.และแบบ ภ.ด.ส. ตามระเบียบ 

 - ให้หน่วยงานทำการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีให้ประชาชนเข้าใจถึง

ขั้นตอนในการชำระภาษี 

 - การนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ปฏิบัติงานและปรับปรุง

ระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 

2.3 กองการศึกษา 

2.3.1 กิจกรรมการจ่ายเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ,เบีย้ยังชีพผูพ้ิการ  

- ประชาสัมพันธ์มากขึ้น 

- กำหนดให้มกีารมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนโดยมีหลักฐานมาแสดง 

- ตรวจสอบสมุดบัญชกี่อนแจ้งธนาคาร 

- ประสานงานทะเบียนราษฎร์,ผูน้ำชุมชนกำหนดให้มีการประสาน 

ตรวจสอบเงนิอุดหนุนราชการท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน

หว้งแต่ละไตรมาส 

- วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีไม่ได้รับโอนเงนิงบประมาณตาม 

กำหนดเวลา 
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 2.3.2 กิจกรรมการเงินสถานศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

- ดำเนินการจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินตามระเบียบฯ 

- ให้เจ้าหน้าที่/ครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม 

2.3.3 กิจกรรมการอุดหนุนเงินงบประมาณส่วนราชการ    

- จัดประชุมทำความเข้าใจแก่ผูเ้กี่ยวข้อง เช่น ผูบ้ริหารหน่วยงานขอ 

 สนับสนุน 

-แจ้งใหห้น่วยงานทราบถึงข้อระเบียบฯ  หรอืหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ 

 เกี่ยวข้อง 

2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.4.1 กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

- จัดทำโครงการกำจัดขยะ,เพื่อดำเนนิการตามกิจกรรมต่าง ๆ  

- สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเจ้าหน้าที่  เรื่อง การคัดแยก 

ขยะ การนำไปใช้ประโยชน์จากขยะแต่ละประเภท 

2.5 กองช่าง 

2.5.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

- ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับ

ดำเนนิโครงการต่าง ๆ คอยสอดส่องดูแลให้งานที่ดำเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 

- กำชับให้ผู้รับจ้างจัดหาผู้ควบคุมงานประจำหน้างานของผู้รับจ้าง 

- ตรวจวัสดุก่อนดำเนินการก่อสร้างและขณะก่อสร้างอย่างละเอียด 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำแจ้งลูกบ้านทราบ  

2.4.2 กิจกรรมการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง 

- กำชับให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหมั่นคอยดูแลความเรียบร้อยของงานที่อยู่

ระหว่างดำเนินการให้มีประสิทธิภาพตามรูปแบบและรายการ  

-วางแผน  จั ดทำโครงการฝึ กอบ รม ให้ ค วามรู้ แก่ ป ระชาคมหรือ

คณะกรรมการร่วม  เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และให้ความรู้ด้านแบบแปลน 

งานก่อสร้างก่อนปฏิบัตหินา้ที ่
 

 

 

                                                         ลงชื่อ        

                                   (นายทรัพย์สมบูรณ์  คำหว่าง) 

                                                       ตำแหน่ง    นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง 

                            วันที่   11   เดือน   พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕63 

 



แบบ ปค.๑ 

หนังสือรับรองการการประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

เรียน นายอำเภอเชียงกลาง 
 

  เทศบาลตำบลเชียงกลาง  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕63   ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลเชียงกลางกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ          

พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่

เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลเชียงกลาง  เห็นว่า การควบคุมภายในของ

หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแล

ของนายอำเภอเชียงกลาง 

อย่างไรก็ดี มคีวามเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรอืปี

ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1 สำนักปลัดเทศบาล 

1.1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยมีความยุ่งยาก กรณีการ

ช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดเหตุต้องขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน 

องค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึจะให้ความช่วยเหลือ 

ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลอืเบือ้งตน้หลังเกิดเหตุ 

- ระเบียบการให้ความช่วยเหลือไม่ชัดเจน ประกอบนโยบายรัฐบาลที่

ออกมาช่วยเหลือเกษตรกรมีแนวทางที่ไม่ชัดเจน ต้องใช้เวลา หากพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลอืไปจะเกิดความผดิพลาด ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงที่จะผดิระเบียบ 

1.1.2 งานบุคลากร 

 - มีโอกาสที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายกำหนด 

เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 

1.1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

 - มีการจำหน่ายรายการบุคคลผดิพลาด 
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1.2 กองคลัง 

1.2.1 งานการเงนิและบัญชี 

 - การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

 - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบก่อน 

1.2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 - ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีย่ังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนา 

 - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ยังไม่เสถียรเพียงพอในการลง

ระบบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 

 - เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ ต้องได้รับการฝกึอบรม

เพิ่มเติม 

1.2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 - มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสทิธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบ 

 - ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบชำระภาษีตามห้วงระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนด 

 - ไม่ได้นำระบบแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บ(อยู่ระหว่างการสำรวจ

ข้อมูลภาคสนาม) 

 - การพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX GIS และ 

LTAX 3000 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรูค้วามเข้าใจ 

1.3 กองการศึกษา 

๑.3.1 กิจกรรมการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ,เบีย้ยังชีพผูพ้ิการ  

- ขาดการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 

- ขาดการประสานการทำงาน 

- ผูสู้งอายุประสบปัญหาสุขภาพ 

- ไม่มีผูดู้แลในครอบครัว หรอืมีการไปทำงานที่อื่น 

- ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ 

1.3.2 กิจกรรมการเงนิสถานศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

- ไม่มีความชัดเจนในหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- องค์กรไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ 

1.3.3 กิจกรรมการอุดหนุนเงินงบประมาณส่วนราชการ    

- หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณขาดการศึกษาระเบียบฯ 

- หน่วยงานที่ขอเงนิอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสอืสั่งการ 

- มีการอุดหนุนงบประมาณซ้ำซ้อนหน่วยงาน 
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1.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.4.1 กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

- จำนวนขยะของเทศบาลยังมีจำนวนมาก 

- ประชาชนมักไม่ค่อยใหค้วามร่วมมอืในเรื่องการคัดแยกขยะและการกำจัด

ขยะอย่างจรงิจัง 

1.5 กองช่าง 

1.5.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

-ผูร้ับจ้างจ้างผู้รับเหมาช่วงต่อมกีารใชแ้รงงานและช่างที่ไม่มีฝมีอืมา 

ดำเนนิงานและไม่มีผู้ควบคุมงานของผูร้ับจ้างคอยควบคุมงาน 
1.5.2  กิจกรรมการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง 

-ประชาคม หรอื กรรมการตรวจงานจา้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ยังขาดความรู ้

ความเข้าใจ กับระเบียบหรอืแบบรูปรายการก่อสร้าง   

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 สำนักปลัดเทศบาล 

2.1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 - แตง่ตัง้คณะกรรมการตามทีร่ะเบียบกำหนด 

 - กำหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกสำรวจเบื้องต้น และรายงาน

ผูบ้ริหาร 

 - กรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหายให้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึง

หลักเกณฑ์ในการสำรวจว่าหลักเกิดเหตุ 7 – 10 วัน ถึงจะสำรวจความเสียหายได้

ชัดเจน โดยให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเคลื่อนที่เร็วประสานเจ้าหน้าที่เกษตร

จากสำนักงานเกษตรเพื่อสำรวจพืน้ที่ที่เสียหายเพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร  

 - ให้เจ้าหน้าที่  หรือ คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็วสร้างความเข้าใจและ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 

 - ให้เจ้าหนา้ที่ศึกษาระเบียบให้ครอบคลุม 

1.1.2 งานบุคลากร 

 - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากรต้องค้นหาระเบียบเกี่ยวกับแนวทาง

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรใกล้ถึงร้อยละ 40 ของ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 - ใช้รายงานความคืบหน้าด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ทุกครั้งที่มกีารโอนย้าย 
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1.1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

 - ส่งเจา้หนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 

2.2 กองคลัง 

1.2.1 งานการเงนิและบัญชี 

 - ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง

ความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย 

 - เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม

ขั้นตอน 

1.2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 - เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการจัดส่งเข้า

ฝกึอบรมในโครงการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐเพิ่มเติม 

 - มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง

ต่อเนื่อง 

 - มีการจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมเสนอความ

คิดเห็นเพื่อก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

1.2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 - จัดหาอัตรากำลังเจา้หนา้ที่ในการสำรวจให้เพียงพอต่อปริมาณงาน 

 - จัดทำแบบ ก.ค.และแบบ ภ.ด.ส. ตามระเบียบ 

 - ให้หน่วยงานทำการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีให้ประชาชนเข้าใจถึง

ขั้นตอนในการชำระภาษี 

 - การนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ปฏิบัติงานและปรับปรุง

ระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 

2.3 กองการศึกษา 

2.3.1 กิจกรรมการจ่ายเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ,เบีย้ยังชีพผูพ้ิการ  

- ประชาสัมพันธ์มากขึ้น 

- กำหนดให้มกีารมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนโดยมีหลักฐานมาแสดง 

- ตรวจสอบสมุดบัญชกี่อนแจ้งธนาคาร 

- ประสานงานทะเบียนราษฎร์,ผูน้ำชุมชนกำหนดให้มีการประสาน 

ตรวจสอบเงนิอุดหนุนราชการท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน

หว้งแต่ละไตรมาส 

- วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีไม่ได้รับโอนเงินงบประมาณตาม 

กำหนดเวลา 
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 2.3.2 กิจกรรมการเงินสถานศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

- ดำเนินการจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินตามระเบียบฯ 

- ให้เจ้าหน้าที่/ครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม 

2.3.3 กิจกรรมการอุดหนุนเงินงบประมาณส่วนราชการ    

- จัดประชุมทำความเข้าใจแก่ผูเ้กี่ยวข้อง เช่น ผูบ้ริหารหน่วยงานขอ 

 สนับสนุน 

-แจ้งใหห้น่วยงานทราบถึงข้อระเบียบฯ  หรอืหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ 

 เกี่ยวข้อง 

2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.4.1 กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

- จัดทำโครงการกำจัดขยะ,เพื่อดำเนนิการตามกิจกรรมต่าง ๆ  

- สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเจ้าหน้าที่  เรื่อง การคัดแยก 

ขยะ การนำไปใช้ประโยชน์จากขยะแต่ละประเภท 

2.5 กองช่าง 

2.5.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

- ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับ

ดำเนนิโครงการต่าง ๆ คอยสอดส่องดูแลให้งานที่ดำเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 

- กำชับให้ผู้รับจ้างจัดหาผู้ควบคุมงานประจำหน้างานของผู้รับจ้าง 

- ตรวจวัสดุก่อนดำเนินการก่อสร้างและขณะก่อสร้างอย่างละเอียด 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำแจ้งลูกบ้านทราบ  

2.4.2 กิจกรรมการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง 

- กำชับให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหมั่นคอยดูแลความเรียบร้อยของงานที่อยู่

ระหว่างดำเนินการให้มีประสิทธิภาพตามรูปแบบและรายการ  

-วางแผน  จั ดทำโครงการฝึ กอบ รม ให้ ค วามรู้ แก่ ป ระชาคมหรือ

คณะกรรมการร่วม  เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และให้ความรู้ด้านแบบแปลน 

งานก่อสร้างก่อนปฏิบัตหินา้ที ่
 

 

 

                                                         ลงชื่อ        

                                   (นายทรัพย์สมบูรณ์  คำหว่าง) 

                                                       ตำแหน่ง    นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง 

                            วันที่   11   เดือน   พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕63 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



แบบ ปค.4 

ชื่อหน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาล ตำบลเชียงกลาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

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

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

     กิจกรรมการจัดทำพัฒนาท้องถิ่น(กิจกรรม

เพิ่มเติมแผน) 

    - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นตัวกำหนด

ความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมของ  งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผน  ที่ส่งผลให้

สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งและอาจมบีางส่วนที่ไม่

สามารถควบคุมได้ 100 % เนื่องจากเป้นความเสี่ยงที่

เกิดจากภายนอก แต่สามารถปรับปรุงการควบคุมเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดผลกระทบการปฏิบัติงานของต่อองค์กรได้ใน

ระดับที่พึงพอใจ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 

    - มีจำนวนโครงการมากเกินงบประมาณที่จะ

ดำเนนิการจัดสรรสำหรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

ในแผนเพิ่มเตมิ 

    - โครงการ/แผนงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายทุก

โครงการ/แผนงาน     

3. กิจกรรมการควบคุม 

    -  เสนอผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก

หลายด้านเพื่อรองรับโครงการ/แผนงาน  

ประกอบด้วยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ประจำปี (งบปกติ) ตามผลการเรียงลำดับความสำคัญ

ของโครงการจากหมู่บ้านในเขตรับผดิชอบเทศบาล

ตำบลเชียงกลาง ก่อนเป็นลำดับแรก  ,  พิจารณา

จัดสรรงบประมาณจากการโอนงบประมาณเงินเหลอื

กองวิชาการและแผนงาน แบ่งโครงสร้างและการ

ปฏิบัติงานออกเป็น 1 ฝ่าย 8 งาน คอื 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- งานจัดทำงบประมาณ 

- งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ 

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

- งานบริการข้อมูลข่าวสาร 

- งานธุรการ 

- งานนิติการ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

    จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน “การจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(กิจกรรมเพิ่มเติมแผน) ” 

    จากการตดิตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ

ตามแผนการปรับปรุง พบว่า 

    กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( กิจกรรม

เพิ่มเติมแผน)    

     มีการควบคุมเป็นที่พึงพอใจจึงบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด โดยดำเนินการดังนี้ 

  - เพิ่มช่องทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ดำเนนิการตามโครงการ/แผนงานให้มาขึน้จาก

ช่องทางปกติ  

 



จ่ายจากโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินเสร็จสิน้แล้วหรอื 

 

โครงการ/กิจกรรมที่หมดความจำเป็นมาดำเนินการ

ตามโครงการ/แผนงาน เป็นลำดับที่ 2  ,          

พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากการจ่ายขาดเงิน

สะสม เป็นลำดับที่3  และพิจารณาจัดส่งโครงการ/

แผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

หน่วยงานอื่นเพื่อนำงบประมาณมาดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการในแผนพัฒนาเพิ่มเติมของเทศบาลตำบล

เชยีงกลาง 

    - จัดทำแบบฟอร์มรายชื่อผูไ้ด้รับผลประโยชน์จาก

โครงการที่จะดำเนนิการนัน้ๆใหก้ับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชียงกลาง  เพื่อ

นำมาประกอบการจัดทำการเพิ่มเติมแผนของเทศบาล

ตำบลเชียงกลาง 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

   - ติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ  กฎหมาย  และ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องจากเว็ปไซต์  ของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

   - ติดตามข่าวสารจากระบบอื่นๆ อาทิ ไลน์, เฟสบุ๊ค 

หรอือื่นๆ ที่เปิดเพื่อแลกเปลี่ยนความรูห้รอืข้อมูล

ข่าวสารของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  

5. กิจกรรมการติดตามผล 

   - ใช้แนวทางการตดิตามและประเมินผลแผนเป็น

กรอบในการประเมนิติดตามการดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติมแผน) 

พ.ศ. 2561-2565  ของเทศบาลตำบลเชียงกลาง 

 

 - อำนวยความสะดวกให้กับหมู่บ้านในพื้นที่

รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชียงกลาง                         

โดยการจัดทำแบบฟอร์มรายชื่อผูไ้ด้รับผลประโยชน์

จากโครงการ  ( งานวิเคราะห์ฯเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ

แบบฟอร์มฯเพื่ออำนวยความสะดวก ) จัดส่งให้กับ

ผูน้ำหมู่บ้านเพื่อใช้ประกอบการเสนอโครงการเพื่อ

บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

              จากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น               

( แผนเพิ่มเติม ) ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน  ได้มีกิจกรรมในการควบคุมอยู่ใน

ระดับพึงพอใจแล้ว ดังนั้นกองวิชาการและแผนงาน จงึกำหนดกิจกรรมการตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ                   

ของงานนิตกิาร  เป็นความเสี่ยงที่ต้องนำมากำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อไป 

                                   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

ชื่อหน่วยงาน   กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาล  ตำบลเชียงกลาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนนิงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกจิ

อื่นๆทีส่ำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(3) 

 

ความเสี่ยง 

(4) 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(5) 

 

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(6) 

 

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

(8) 

 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

(9) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ภารกิจ 
 

  “ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(กิจกรรมเพิ่มเติมแผน) ” 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1.) เพื่อให้สามารถนำ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจาก

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม      

สู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน 
 

 

 

 

1. ) มีจำนวนโครงการ

มากเกินงบประมาณที่จะ

ดำเนนิการจัดสรร

สำหรับแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม  ใน

แผนเพิ่มเติม 
 

2. ) โครงการ/แผนงาน 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ความเดือดรอ้นของ

ประชาชนได้ตรง

กลุ่มเป้าหมายทุก

โครงการ/แผนงาน 

1.) เสนอผูบ้ริหาร

พิจารณาจัดสรร

งบประมาณจากหลาย

ด้านเพื่อรองรับโครงการ/

แผนงาน  ประกอบด้วย

การพิจารณาจัดสรร

งบประมาณประจำปี            

(งบปกติ) ตามผลการ

เรียงลำดับความสำคัญ

ของโครงการจากหมู่บ้าน

ในเขตรับผิดชอบเทศบาล

ตำบลเชียงกลาง ก่อนเป็น

ลำดับแรก  ,  พิจารณา 

1.) สามารถพิจารณาจัดสรร

งบประมาณสำหรับดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการ/แผนงาน

เพิ่มมากขึน้จากการจัดสรร

งบประมาณประจำปี (งบปกติ)  

อีกจำนวน 3 ช่องทาง 
 

2.) สามารถจัดสรร

งบประมาณลงพืน้ที่เพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรง

ตามกลุ่มที่ได้รับความ

เดือดร้อน  โดยมีรายชื่อผูไ้ด้รับ

ผลประโยชน์จากโครงการแนบ

มาพร้อมการเสนอโครงการ 

อยู่ในการควบคุมที่

สามารถ

ดำเนนิการได้ 

 

1.) เพิ่มช่อง

ทางการพจิารณา

จัดสรร

งบประมาณเพื่อ

ดำเนนิการตาม

โครงการ/

แผนงานให้มาขึน้

จากช่องทางปกติ 
  

2.) อำนวยความ

สะดวกใหก้ับ

หมู่บ้านในพื้นที่

รับผิดชอบของ

เทศบาลตำบล 

30  ก.ย. 

2563 

นางรัตนา 

ทาวัน 

นักวิเคราะห์

นโยบาย

และแผน

ชำนาญการ 



 

2.) เพื่อแก้ไขปัญหา  ความ

เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ได้ตรงตามกลุ่มที่ได้รับความ

เดือดรอ้นจากปัญหาน้ันๆ  

 

จัดสรรงบประมาณจาก

การโอนงบประมาณเงิน

เหลือจ่ายจากโครงการ/

กิจกรรมที่ดำเนินเสร็จสิน้

แล้วหรอืโครงการ/

กิจกรรมที่หมดความจำ

เป็นมาดำเนนิการตาม

โครงการ/แผนงาน เป็น

ลำดับที่ 2  ,          

พิจารณาจัดสรร

งบประมาณจากการจ่าย

ขาดเงินสะสม เป็นลำดับที่

3  และพิจารณาจัดส่ง

โครงการ/แผนงานขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ

จากหน่วยงานอื่นเพื่อนำ

งบประมาณมาดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการใน

แผนพัฒนาเพิ่มเติมของ

เทศบาลตำบลเชียงกลาง 

 

 

 
 

 

จากหมู่บ้านเพื่อรับรองว่าเป็นผู้

ได้ผลประโยชน์จากโครงการ

จรงิ 

  

 

เชยีงกลาง  โดย

การจัดทำ

แบบฟอร์มรายชื่อ

ผูไ้ด้รับ

ผลประโยชน์จาก

โครงการ  ( งาน

วิเคราะห์ฯจัดทำ

แบบฟอร์มเพื่อ

อำนวยความ

สะดวก ) จัดส่ง

ให้กับผูน้ำหมู่บ้าน

เพื่อใช้

ประกอบการ

เสนอโครงการ

เพื่อบรรจุ

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

 



 

2.) จัดทำแบบฟอร์ม

รายชื่อผูไ้ด้รับผลประโยชน์

จากโครงการที่จะ

ดำเนนิการนั้นๆให้กับ

หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขต

รับผิดชอบของเทศบาล

ตำบลเชียงกลาง  เพื่อ

นำมาประกอบการจัดทำ

การเพิ่มเติมแผนของ

เทศบาลตำบลเชียงกลาง 
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แบบ ปค.4 
กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงกลาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑. ความซื่อตรงซื่อสัตย์ 

 
 
  ๑.๒.  ผู้กากับดูแลมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กากับดูแลให้มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับ การควบคุม
ภายใน  

 
 
    ๑.๓. โครงสร้างการบริหารส่วนกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
    ๑.๔. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
    ๑.๕. การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๑.  บุคลากรของกองคลังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต  

 
 
 
๑.๒. ผู้อานวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน การปฏิบัติ
หน้ าที่ ภายในกอง มีความมุ่ งมั่นที่ จะใช้การบริหารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงาน ที่มอบหมายอย่าง
จริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถปุระสงค ์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
๑.๓. มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ เหมาะสม  ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ งาน
บริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งาน
พัฒนารายได้และผลประโยชน์ โดยมีผู้อานวยการกองคลัง เป็น
ผู้บังคับบัญชา  
 

 
๑.๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของ
บุคลากร พร้อมประเมินผล  
 
 
 
๑.๕.๑. มีการจัดคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม
และชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ 
๑.๕.๒. มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
และเปดิโอกาสให้ได้รับการอบรม อย่างสม่ำเสมอ 
๑.๕.๓. มีการควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน 
 
 



2 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒ .๑. การระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและ
เพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
 
    ๒.๒. การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงาน  และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือ
กำหนดวิธี การจัดการความเสี่ยงนั้น  
 

 
 
 
 

    ๒.๓. การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  

 
 

    ๒ .๔ . ก ารระบุ แ ล ะก ารป ระ เมิ น ก าร
เปลี่ยนแปลง ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อระบบ การควบคุมภายใน  
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑. การระบุและการพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 
 
    ๓.๒. การระบุการพัฒนากิจกรรมและการ
ควบคุมเพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 

 
 
 ๒.๑.๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการและ
เป้าหมายทิศทางการดาเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ และเข้าใจตรงกัน  
 ๒ .๑ .๒ . บุคลากรทุกคนที่ เกี่ ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้  
 
๒.๒.  ผู้อานวยการกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัด
ลาดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กอง
คลัง มีจุดอ่อนเกิดการขาดบุคลากรงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน
เนื่องจากคนเดิมโอนย้ายทำให้ต้องจัดหาบุคลากรอ่ืนปฏิบัติงานแทน
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด  
 
๒.๓. มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบ
ของความเสี่ยง และความถ่ีที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
 
 
 
 ๒.๔.  มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับ
การปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียน ให้บุคลากรทราบและนาไปปฏิบัติ  
 
๓.๑. บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการ
ควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจใน
การลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้ 
 
 
๓.๒. จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯมาใช้ในการจัดเก็บ
ภาษี มีการประชุมเพ่ือชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 
    ๓.๓. การจัดทำให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย
กำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง  
 
 
 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ การจัดทาหรือการจัดหา และการใช้
สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  เพ่ือ
สนับสนุนให้มี  การปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด  
 
 
 
 
 
 
      

 
   ๔.๒. การสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมี
ความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กำหนด  

 
            ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด  
 

 
 
 
 

๓.๓.๓. มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการส่งมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบถึงท่ัวกัน 
๓.๓.๒.จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี  แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบ
จำนวนทุกราย 
๓.๓.๓ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชะระภาษี 
๓.๓.๔ จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯมาใช้ในการ
จัดเก็บภาษ ี
 
 
 

-     ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง เทศบาลตำบล
เชียงกลาง มีระดับการควบคุมภายในที่เหมาะสม เนื่องจากได้นำ
ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วค่อนข้างสูงรองรับการปฏิบัติงานใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินการทุกด้าน มีการใช้งาน
บนระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง  เป็นการควบคุมจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การบัญชี การบริหารสัญญา และรายงานทางการเงินอื่นๆ ที่
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้วันต่อวัน และเป็นการควบคุม
ภายในที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการด้านการให้ข้อมูลที่ เป็น
ปัจจุบันต่อผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 
-     รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

และนำข้อมูลลงเว็ปไซต์ของกองคลัง เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ค้นคว้าหาความรู้ และปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงข้อ
กฎหมายและระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างที่
มีจำนวนมาก 

 
-   จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และ
การใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง 
และทันต่อเหตุการณ 
-         จัดให้มีการเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่สามารถสื่อสาร
กันได้อย่างทั่วถึง ตามความเหมาะสมของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กลุ่มไลน์งานกองคลัง กลุ่มไลน์งานจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ช่างคุมงาน เป็นต้น 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     ๕.๑ .  การระบุ  การพัฒนา และการ
ดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน 
และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
กำหนด เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในจริง 

 
    ๕ .๒ . ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ล ะ สื่ อ ส า ร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้
กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ 
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 

-     มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมี
ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทัน
การณ์ 

 
 

 
-   มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความ

เสี่ยงทุกเดือน เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินปรับปรุงแก้ไข  

-   มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร และรายงานการ
สำรวจสินทรัพย์ การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุออก
จากบัญชีพัสดุ และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 
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ผลการประเมินโดยรวม 
กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้รับการ
ประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษีส่วนใหญ่ ไม่มายื่นชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บภาษี ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีก่ำหนด            
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แบบ ปค. 5 
เทศบาลตำบลเชียงกลาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรรม 
1.  งานการเงินและ

บัญชี 
1. เพื่อให้การบริหารการ 
รับเงิน-จ่ายเงินตามงบประมาณ
การบันทึกบัญชีการเก็บรักษา
เงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา
และข้ันตอนการเบิกจ่ายเงิน  
3. เพื่อให้การเบิกจ่ายและ 
การรายงานการเงินถูกต้องและ
มีความน่าเชื่อถือ 

1 . ก า ร จั ด ท ำ
เอกสาร 
ประกอบการ
เบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 
2 . มี ก าร เร่ งรั ด
การ 
เบิกจ่ายเงินแต่
เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่
ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน 
3 . ก า ร บั น ทึ ก
บั ญ ชี ข้ อ มู ล ใน
ระบบ e-laas 
 

1.  ถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการับเงิน-การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การ
เก็ บ รั กษ า เงิน และการ
ต ร ว จ เงิ น ข อ งอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
2 .  มี ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น
ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร มี
ผู้ อ ำน วยการกอ งคลั ง
ติดตาม 
3.เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบ
ภายใน 

๑ . ส อ บ ท าน ก า ร
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการและมติ ครม.
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้อง 
๒. ตรวจสอบการรับ 
และการนำฝากเงิน 
3. มีการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถู ก ต้ อ ง ก่ อ น
ดำเนินการเบิกจ่ายใน
แต่ละรายการ 

1. การจัดทำเอกสาร 
ประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน 
2. มีการเร่งรัดการ 
เบิกจ่ายเงินแต่เอกสาร
ไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน 
 

1. ให้หัวหน้า 
หน่วยงานย่อยแต่
ละกองได้ตรวจสอบ
เอ ก ส า ร พ ร้ อ ม
รับรองความถูกต้อง
ก่ อ น ด ำ เนิ น ก า ร
เบิกจ่าย 
2 .  เ จ้ า ห น้ า ที่
การเงินและหัวหน้า
กองคลังมีการสอบ
ทานการเบิ กจ่ าย
ตามข้ันตอน 
 

กองคลัง 
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แบบ ปค. 5 (ต่อ) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
         2 .  ง า น ท ะ เบี ย น

ทรัพย์สินและพัสดุ 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามความต้องการของผู้ ใช้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และดำเนิ นการถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ .ศ . 25 60  และระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 1. จัดทำแผนจัดซื้อจัด 
จ้างประจำปี 2563  
2. รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจำเดือน 

มีการจัดซื้ อจัดจ้าง
ตามแผน 

1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผนที่จัดทำ
ไว้และเกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน 
2 .การจัดซื้ อจั ดจ้ าง
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ .ศ . 2 5 6 0  เป็ น
ระเบียบกฎหมายใหม่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ให้
ถูกต้องตามระเบียบ
ดังกล่าว 

1 . ส่ วน งานที่ ขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ควรจัดซื้ อจัดจ้าง
ตามแผนและห้วง
เวลาที่จัดทำไว้ 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ที่ ปฏิ บั ติ งานด้ าน
พั ส ดุ เข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การจัดซื้ อจัดจ้ าง
ตามระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อจัดจ้ าง
ภ าค รั ฐ แ ล ะก า ร
บริหารพัสดุภาครัฐ    
พ . ศ .  2 5 6 0           
อย่างสม่ำเสมอ 

กองคลัง 
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แบบ ปค.5 
กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงกลาง  

รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที ่ 30  เดือน  กันยายน   พ.ศ  2563 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การการควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 
 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปี 
2563 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐประจำปี 2563 
2. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม

พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือให้พนักงานได้เพ่ิมทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจต่อการ พ.ร.บ. จัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐประจำปี 2563 

4. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
ขาดบุคลากร
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงาน
พัสดุโดยตรง 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
โอนย้าย ให้นัก
จัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ 
ปฏิบัติงานแทน 
ทำให้การจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-GP 
เกิดความเสี่ยงใน
เรื่องการ

 
 
 
 
1. จัดทำแผนการ
ดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปี 2563 
2. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ได้รับการฝึกอบรม
ก่อนและหลังจาก
การประกาศใช้ 
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐประจำปี 
2563 
3. จัดหาระบบ
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบคอมพิวเตอร์

 
 
 
 
- ได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP แล้ว
และเชื่อมโยงกับ
ระบบ e-LAAS แล้ว
ประสบความสำเร็จ
พอสมควร แต่
เนื่องจากบุคลากร
โอนย้าย ทำให้ขาด
บุคลากรที่
ปฏิบัติงานโดยตรง 
ได้จัดหาบุคลากรอ่ืน
ปฏิบัติงานแทน ทำ

 
 
 
 
1.ผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ยัง
อยู่ในเกณฑ์ที่ต้อง
พัฒนา 
2. ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) 
ยังไม่เสถียร
เพียงพอในการลง
ระบบทำให้เกิด
ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานให้เป็น

 
 
 
 
1. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติงานชอง
เจ้าหน้าที่โดย
จัดส่งเข้า
ฝึกอบรมใน
โครงการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 
เพ่ิมเติม 
2. มีการนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ

 
 
 
 
1.เจ้าพนักงาน
พัสดุ
ปฏิบัติงาน 
2.นักจัดการ
งานทั่วไป
ชำนาญการ 
(ปฏิบัติงาน
แทน) 
3.ผู้อำนวยการ
กองคลัง 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การการควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 
 

 
 

 

ดำเนินการต่อเนื่อง
ของกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างการ
ควบคุมสัญญาจ้าง
และหลักประกัน
สัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเร็วสูงเพื่อใช้
กับงานจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐประจำปี 
2563 ผ่านระบบ  
e-GP 
4. นิเทศ ติดตาม 
และตรวจสอบ 
ประเมินผล
ผู้ปฏิบัติงานเป็น
ประจำวันอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

ให้ยังไม่สามารถลด
ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้
ลงมาอยู่ในระดับที่
น่าพอใจได้ จึงต้องมี
การจัดทำแผน
ปรับปรุงในปีต่อไป 

ปัจจุบัน 
3. เจ้าหน้าที่ยัง
ขาดทักษะในการ
จัดซื้อจังจ้าง
ภาครัฐ ต้องได้รับ
การฝึกอบรม
เพ่ิมเติม 

จัดปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง 
3. มีการจัด
ประชุมสรุปผล
การปฏิบัติงาน
เพ่ือแก้ไขปัญหา
พร้อมเสนอความ
คิดเห็นเพื่อ
ก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                   

             แบบ ปค.๔ 

         ชื่อหน่วยงาน กองการศกึษา  เทศบาลตำบลเชียงกลาง 

         รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

           สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

(3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

(๔) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 กิจกรรมการจ่ายเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกปีและตอ้งมกีารติดตาม

ป้องกัน ควบคุมเป็นประจำ 

1.2 กิจกรรมการเงินสถานศกึษา เป็นความเสี่ยงที่

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและนโยบายผู้บริหาร 

1.3 กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน 

กลุ่มองค์กร เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึน้ทุกปี เนื่องจากมี

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในห้วงระหว่างปี

โดยขาดแผน อำนาจหน้าที่รองรับ 

2.การประเมินความเสี่ยง 

-ทุกกิจกรรมเป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมแก้ไข

ปัญหาได้ เนื่องจากเกิดจากเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

จงึตอ้งมีการกำกับ ตดิตาม เร่งรัดที่ผูป้ฏิบัติงาน 

3.กิจกรรมการควบคุม 

- จัดประชุมช้ีแจง 

-ติดตามเร่งรัด ตรวจสอบ เฉพาะราย 

-จากการรายงานผลประจำเดือน 

-จัดให้มกีารประสานงานระหว่างกันมากขึ้น 
 

 

 

ผลการประเมิน 

กองการศึกษา   แบ่งโครงสรา้งการปฏิบัติงานออก 

เป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารการศึกษา และฝ่ายส่งเสริม

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแบ่งงานได้

จ ำน วน  1 0  งาน  ได้ วิ เค ราะห์ ป ระ เมิ น ผล ต าม

องค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุ มภายใน       

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย

การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุง (แบบติดตามปค.๔)  3 กิจกรรม   

คือ ๑. การจ่ายเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ,ผูพ้ิการ      

     ๒. การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

     ๓. เงินอุดหนุนส่วนราชการ  

ภาพรวมมีความเหมาะสมดีแล้ว แต่ต้องมีการติดตาม

ผลทุกระยะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อันเป็นการป้องกัน

และวางพืน้ฐานการปฏิบัติหนา้ที่ให้ดขีึน้ 

        

 

 

 
 

 



 

(๓) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 

(๔) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 

-นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับระบบคอมพิวเตอร์  

-การสื่อสารทางโทรศัพท์,โทรสารและทำเป็นหนังสอื 

-จัดระบบการประสานงานใหด้ีขึ้น 

5.กิจกรรมการติดตามประเมินผล 

-จากการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

-จากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

-จากผลการประเมินภายนอก 

 

 

             

 

ผลการประเมินโดยรวม(๕) 

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า  มีความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในกองการศกึษา  ที่จะต้องนำมาจัดการบริหาร

ความเสี่ยงหรือจัดทำแผนการควบคุม หรอื กำหนดแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน จำนวน 3  กิจกรรมที่ต้องมี

การควบคุมความเสี่ยง ได้แก่  

          ๑. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ,ผูพ้ิการ  

๒. กิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

๓. กิจกรรมการอุดหนุนเงินงบประมาณส่วนราชการ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

ชื่อหน่วยงาน   กองการศึกษา   เทศบาล  ตำบลเชยีงกลาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนนิงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนนิการหรือ

ภารกิจอื่น ๆ ทีส่ำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 

ความเสี่ยง 

(4) 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(5) 

 

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(6) 

 

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

(8) 

 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

(9) 

1.กิจกรรม  การจ่ายเงินเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้

พิการ  

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง

และเป็นไปตามระเบียบฯ 

 

จุดอ่อน 

-ขาดการ

ประชาสัมพันธ์ 

-ขาดการประสาน

การทำงาน 

สาเหตุ 

-ผูสู้งอายุประสบ

ปัญหาสุขภาพ 

-ไม่มีผู้ดูแลใน

ครอบครัว หรอืมี

การไปทำงานที่อื่น 

-ข้อมูลงานทะเบียน

ราษฎร์ 

- จัดประชุมชีแ้จง 

-ติดตามเร่งรัด ตรวจสอบ 

เฉพาะราย 

-รายงานผลการ

ดำเนนิงานประจำเดือน 

-จัดให้มกีารประสานงาน

ระหว่างกันมากขึ้น 
 

ปรับใชแ้บบสอบทาน เป็น

เครื่องมือในการติดตามประเมิน 

ผลรวมท้ัง  ใชร้ะบบสารสนเทศ

และการสื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู่ 

แลว้รายงานผลการดำเนินการต่อ

ผู้บังคับบัญชา   

- ประสานกับท้องถิ่นจังหวัด 

กรมส่ งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นแล้วและได้ปรับปรุง

ระบบการโอนเงินงบประมาณ

เข้ามาในห้วงตน้ปีงบประมาณ 

ส าม ารถ แก้ ไข ปั ญ ห าได้  

ยกเว้นในห้วงเดือนตุลาคม ซึ่ง

เป็นห้วงต้นปีงบประมาณได้มี

การ ยืมเงินสะสมทดรองจ่าย

ไปก่อน 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสู้งอายุ,เบี้ยยงัชีพ

ผูพ้ิการ      
ภาพรวมมีความ

เหมาะสมดีแล้ว แต่

ตอ้งมีการติดตามผล

ทุกระยะเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ อันเป็น

การป้องกันและวาง

พื้นฐานการปฏบัิติ

หนา้ที่ให้ดีขึ้น 

-ประชาสัมพันธ์มากขึน้ 

-กำหนดให้มกีารมอบ

อำนาจให้ผู้อ่ืนรับแทน

โดยมหีลักฐานมาแสดง 

-ตรวจสอบสมุดบัญชี

ก่อนแจง้ธนาคาร 

-ประสานงานทะเบียน

ราษฎร์,ผู้นำชุมชน

กำหนดให้มกีาร

ประสานตรวจสอบเงิน

อุดหนุนราชการท้องถิ่น

จังหวัด กรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิ่นใน

ห้วงแต่ละไตรมาส 

-วางแผนการใชจ้่าย

งบประมาณ กรณีไม่ได้

รับโอนเงินงบประมาณ

ตามกำหนดเวลา 

 

กองการศึกษา

พ.อ.อ.เลิศพิสิฐ  

ฝีปากเพราะ 

 



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนนิการหรือ

ภารกิจอื่น ๆ ทีส่ำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 

ความเสี่ยง 

(4) 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(5) 

 

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(6) 

 

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุมภายใน 

(8) 

 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

(9) 

๒.กิจกรรม การบริหารจัดการ

ด้านการเงินศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

วัตถุประสงค์ 

  -เพื่อปฏบัิตติามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงนิรายได้

ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2551 

จุดอ่อน 

-ไม่มีความชัดเจน

ในหนังสอืสั่งการ

ของกรมส่งเสริมฯ 

สาเหตุ 

-องค์กรไม่มคีวาม

พร้อมที่จะ

ดำเนนิการ 

 

- จัดประชุมชีแ้จง 

-ติดตามเร่งรัด ตรวจสอบ 

เฉพาะราย 

-รายงานผลการ

ดำเนนิงานประจำเดือน 

-จัดให้มกีารประสานงาน

ระหว่างกันมากขึ้น 
 

- ปรับใชแ้บบสอบทาน         

เป็นเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผล รวมท้ังใชร้ะบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร

ท้ังหมดท่ีมอียู่  แลว้รายงานผล

การดำเนนิการต่อผู้บังคับบัญชา   

- ประสานกับท้องถิ่นอำเภอ/

จั งห วัด /ก รมส่ ง เส ริมการ

ปกครองท้องถิ่น และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 

ใน ก ารน ำ เงิน ราย ได้ ข อ ง

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็น

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก าร จั ด ก า ร 

ศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น 

 

 

กิ จ

กรรมการบริหาร

จั ด ก า ร ด้ า น

ก า ร เ งิ น ศู น ย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ภาพรวมมีความ

เหมาะสมดีแล้ว แต่

ตอ้งมีการติดตามผล

ทุกระยะเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ อันเป็น

การป้องกันและวาง

พื้นฐานการปฏบัิติ

หนา้ที่ให้ดีขึ้น 

-ดำเนนิการจัดวาง

ระบบการบริหาร

จัดการด้านการเงนิ

ตามระเบียบฯ 

-ให้เจ้าหน้าที่/ครู

ผูร้ับผิดชอบเข้ารับ

การอบรม 

 

กองการศึกษา

นายชนสิษฎ์  

จติตรง 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนนิการหรือ

ภารกิจอืน่ ๆ ทีส่ำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 

ความเสี่ยง 

(4) 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(5) 

 

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(6) 

 

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

(8) 

 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

(9) 

๓. กิจกรรมการอุดหนุน

งบประมาณให้แก่หน่วยงาน 

กลุ่มองค์กร 

วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์

จากงบประมาณ เป็นไปตาม

ระเบียบและอำนาจหนา้ที่เกิดความ

คุ้มค่า 

จุดอ่อน 

-ผูบ้ริหารขาด

การศกึษาระเบียบ

ฯ 

-หน่วยงานที่ขอ

เงินอุดหนุนไม่

ปฏิบัติตาม

ระเบียบฯหนังสอื

สั่งการ 

สาเหตุ 

-ให้งบประมาณ

ซ้ำซ้อนหน่วยงาน 

- จัดประชุมชีแ้จง 

-ติดตามเร่งรัด ตรวจสอบ 

เฉพาะราย 

-รายงานผลการ

ดำเนนิงานประจำเดือน 

-จัดให้มกีารประสานงาน

ระหว่างกันมากขึ้น 
 

ปรับใชแ้บบสอบทาน เป็น

เครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผล รวมท้ังใชร้ะบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร

ท้ังหมดท่ีมีอยู่  แล้วรายงานผล

การดำเนนิการต่อผู้บังคับบัญชา   

ทำบันทึกข้อตกลงร่วม(MOU)  กับ

หน่วยงาน กลุ่ม องคก์ร  

 

กิ จ

กรรมการบริหาร

จั ด ก า ร ด้ า น

ก า ร เ งิ น ศู น ย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ภาพรวมมีความ

เหมาะสมดีแล้ว แต่

ตอ้งมีการติดตามผล

ทุกระยะเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ อันเป็น

การป้องกันและวาง

พื้นฐานการปฏบัิติ

หนา้ที่ให้ดีขึ้น 

- จัดประชุมทำ

ความเข้าใจแก่

ผูเ้กี่ยวข้อง เช่น 

ผูบ้ริหารหน่วยงาน

ขอสนับสนุน 

-แจ้งใหห้น่วยงาน

ทราบถึงข้อระเบียบ

ฯ  หรอืหนังสือสั่ง

การต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 

กอง

การศึกษา

นายชนสษิฎ์  

จิตตรง 

 

 

 
 



แบบ ปค.4 

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขฯ  เทศบาล ตำบลเชียงกลาง 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

(2) 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

“การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย” 

       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก

เนื่องจากประชาชนบางคนไม่ค่อยใหค้วามร่วมมอืใน

การคัดแยกขยะ โดยอ้างว่าเป็นหนา้ที่ของเทศบาลและ

ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีภาระ

เรื่องการทำมาหากิน จงึไม่ค่อยมีเวลามาคัดแยกขยะ

และบางคนไม่เห็นความสำคัญ 

2.การประเมินความเสี่ยง 

“การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย” 

  - ประชาชนไม่มีความตระหนักและใส่ใจในการคัด

แยกขยะ 

3.กิจกรรมการควบคุม 

“การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย” 

  1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องขบวนการ

กำจัดขยะเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจถ่องแท้และปฏิบัติได้

ถูกต้อง และตระหนักว่าการกำจัดขยะเป็นหนา้ที่ 

  2.ประสานความร่วมมอืจากเจา้หน้าที่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย อสม. ร่วม

สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 

   3.มีแผนการช่ังน้ำหนักขยะหากพบขยะมากเกินปกติ  

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วเิคราะห์

สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม งานการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาที่

ประเมินความเสี่ยงคือความเสี่ยงที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากประชาชนบางส่วน 

บางพื้นที่ ไม่ค่อยให้ความร่วมมอืในการคัดแยกขยะ 

โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลและส่วนใหญ่

ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีภาระเรื่องการ

ทำมาหากิน จงึไม่ค่อยมีเวลามาคัดแยกขยะและบาง

คนไม่เห็นความสำคัญ ประกอบกับความเจรญิด้าน

สังคม เศรษฐกิจ ทำให้มีการใชจ้่ายด้านอุปโภค 

บริโภค ทั้งปัจจัยพืน้ฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทศบาล

ตำบลเชียงกลาง ไม่มีบ่อกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 

และข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณตามแผนงาน

โครงการที่มไีม่เพียงพอ แต่หมู่บ้าน ชุมชน ประชากรมี

จำนวนมาก งบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่

ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ  

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขฯ  เทศบาล ตำบลเชียงกลาง 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.256๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

(2) 

4.ตดิตามการดำเนินการ การให้ความร่วมมือของ

ประชาชน และการแยกขยะว่าสามารถทำได้ถูกต้อง

หรอืไม่  

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 

“การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย” 

   -เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหป้ระชาชนทราบโดยผ่าน

สื่อหอกระจ่ายข่าว แผ่นพับ  สถานีวทิยุกระจายเสียง 

ฯลฯ 

5.ติดตามการประเมินผล 

“การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย” 

  โดยแบบค่าขยะจากใบแจ้งหนีค้่าธรรมเนียมขยะ

ประจำเดือนของเทศบาลเมืองน่านที่เรียกเก็บ ทำการ

เปรียบเทียบว่าค่าขยะเพิ่มขึ้นหรอืลดลง 

   กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมจีุดอ่อน คอื 

ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการกำจัดขยะเป็นหนา้ที่ของ

เทศบาลและไม่ค่อยตระหนักในการคัดแยกและบางคน

ไม่เห็นความสำคัญ 

ผลการประเมิน 

           งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขฯ ได้

วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า “การ

ดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย” มีการควบคุม

ทีย่ังไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม โดยเทศบาลได้ดำเนินการดังนี ้     

   1.จัดอบรมให้ความรูแ้ก่ประชาชน เรื่องขบวนการ

กำจัดขยะเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจถ่องแท้และปฏิบัติได้

ถูกต้อง และตระหนักว่าการกำจัดขยะเป็นหนา้ที่ 

  2.ประสานความร่วมมอืจากเจา้หน้าที่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย อสม. ร่วม

สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 

   3.เปรียบเทียบว่าค่าขยะเพิ่มขึ้นหรอืลดลง   ค่าขยะ

จากใบแจ้งหนีค้่าธรรมเนียมขยะประจำเดือนของ

เทศบาลเมอืงน่านที่เรียกเก็บโดยการช่ังน้ำหนัก 

   

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์(3) 

 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(5) 

 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
(6) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(7) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(8) 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(9) 

 
งานกำจัดขยะมูลฝอย 
กิจกรรม 
       การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอย 
วัตถุประสงค ์
1.เพื่อลดปริมาณขยะของครัวเรือน ใน
เขตเทศบาล 
2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการนำขยะมลู
ฝอยไปกำจัด 
3.เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ และให้ความรู้
เกี่ยวกับการ 
นำขยะมาทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมัก
ชีวภาพ 

ความเสี่ยง 
-เนื่องจากยังมีขยะ
จำนวนมาก เพราะมี
บางครัวเรือนและบาง
หน่วยงานไม่คดัแยก
ขยะ 
สาเหตุ 
1.ประชาชนไม่สนใจ
คิดว่าทำไดย้าก  
2.ประชาชนไม่มีความ
ตระหนักและใส่ใจใน
การคัดแยกขยะ 
3.การเปลี่ยนด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ทำให้
มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 

1.แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบงาน
ด้านกำจัดขยะ 

2.นำบรรจุโครงการในเทศ
บัญญัติประจำปีและดำเนินการ
ตามโครงการ 

3.การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้ ความเข้าใจ การ
จัดการขยะแตล่ะละประเภท 
การใช้ประโยชน์จากขยะแตล่ะ
ประเภท 

ประเมินผลจากปรมิาณนำ้หนักขยะที่
ส่งไปกำจัด โดยการชั่งน้ำหนักและ
สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน ชุมชน 

1.จำนวนขยะของ
เทศบาลยังมีจำนวน
มาก 
2.ประชาชนมักไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือในเรื่อง
การคัดแยกขยะและ
การกำจัดขยะอย่าง
จริงจัง 

1.จัดทำโครงการ
กำจัดขยะ,เพื่อ
ดำเนินการตาม
กิจกรรมต่าง ๆ  

2.สร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชน
โดยเจา้หน้าท่ี   เรื่อง 
การคัดแยกขยะ การ
นำไปใช้ประโยชน์จาก
ขยะแต่ละประเภท 

-กอง
สาธารณสุข
เทศบาลตำบล
เชียงกลาง 

 



แบบ ปค.4 
          ช่ือหน่วยงาน  กองช่าง  เทศบาล ต าบลเชียงกลาง 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระบบส่วนงานย่อย 
ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ.2563 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

มี/ใช่ 
(2) 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 
(3) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(4) 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1  การควบคุมงานก่อสร้าง 
เป็นความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มภายนอกคือ 
     -  ผูรั้บจา้งไม่ไดด้ าเนินงานก่อสร้างโดยตรง มีการ
จา้งผูรั้บเหมาช่วงต่อ ท าใหก้ารก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามรูปแบบรายการ เน่ืองจากผูรั้บช่วงตอ้งการ         
ลดตน้ทุน จา้งแรงงานท่ีไม่มีฝีมือในการก่อสร้าง 
     - ผูรั้บจา้งใชว้สัดุท่ีไม่มีคุณภาพ  เพื่อลดตน้ทุน 
    1.2  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
งานโครงการก่อสร้าง 
     ความเส่ียงภายนอกคือการท่ีประชาชนท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งใหมี้ส่วนร่วมตรวจสอบงานต่างๆไม่มีความรู้
เฉพาะดา้น ท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการตรวจสอบ  
2. การประเมินความเส่ียง 
    2.1  การควบคุมงานก่อสร้าง 
          - ผูรั้บจา้งใชว้สัดุไม่มีคุณภาพ          
         - ผูรั้บจา้ง จา้งผูรั้บเหมาช่วงท่ีใชแ้รงงานไม่มี
ฝีมือ ท าใหก้ารก่อสร้างไม่มีคุณภาพ 
        - ผูค้วบคุมงานจา้งมีจ านวนจ ากดั เม่ือมีการ
ก่อสร้างหลายโครงการพร้อมกนัจึงควบคุมงานได ้  
ไม่ทัว่ถึง  
    2.2  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
งานโครงการก่อสร้าง 
         กิจกรรมการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
งานโครงการก่อสร้าง ความเส่ียงคือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน 
กองช่าง   เทศบาลต าบลเชียงกลาง 
แบ่งโครงสร้างและการปฏิบติั
ออกเป็น2 ฝ่าย 5 งาน คือ  
     1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 1.1 งานธุรการ  
 2.2 งานวิศวกรรม  
 2.3 งานสาธารณูปโภค  
 2.4 งานสวนสาธารณะ  
 2.5 งานสถานท่ีและไฟฟ้า  
จากการไดว้ิเคราะห์ประเมินผลการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า 
พบวา่ มีความเส่ียง 1 งาน  2 กิจกรรม 
คือ งานสาธารณูปโภค 
1.  การควบคุมงานก่อสร้าง 
          จากการติดตามผล ตาม
แผนการปรับปรุง (ปค.4) พบวา่มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอ บรรลุวตัถุประสงค์
ไดร้ะดบัหน่ึงโดยไดด้ าเนินดงัน้ี 
     1.1  มีการ แจง้ประสานงานผูน้ า
หมู่บา้นเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้
หมู่บา้นไดท้ราบถึงการเขา้ 
ด าเนินการก่อสร้างของผูรั้บจา้ง  เพื่อ
จะไดร่้วมตรวจสอบการด าเนินงาน
ทุกโครงการ  

 
 

แบบ ปค.4 



ช่ือหน่วยงาน     กองช่าง    เทศบาล  ต าบลเชียงกลาง 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระบบส่วนงานย่อย 

ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ.2563 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

  (1) 
มี/ใช่ 
(2) 

ไม่มี/ไม่ใช่ 
(3) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(4) 

ประชาคมหรือประชาชนท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นเพียง
ประชาชนทัว่ไป ไม่มีความเขา้ใจในรูปแบบของ
การก่อสร้าง  โดยทัว่ไปแลว้ประชาชนใน
หมู่บา้นแต่งตั้งใหท้ าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน 
หมู่บา้นร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจา้ง 
3. กจิกรรมควบคุม 
     3.1 การควบคุมงานก่อสร้าง 
     - แจง้ผูน้ าหมู่บา้นประชาสัมพนัธ์ใหห้มู่บา้น
ไดท้ราบถึงเวลาเขา้ด าเนินการก่อสร้าง 
     - แจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจฯท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งร่วมตรวจงานก่อสร้างทุกระยะและร่วม
ตรวจสอบโครงการขณะท าการก่อสร้าง  ผูรั้บ
จา้งจะไดแ้กไ้ขงานใหถู้กตอ้งตามรูปแบบ
รายการ 
      - ใหค้วามรู้แก่ประชาคมหรือคณะกรรมการ
ร่วม  เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีและมีความรู้
ดา้นแบบแปลนงานก่อสร้างท่ีเทศบาลไดจ้ดัท า
ตามงบประมาณประจ าปี 
            3.2  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง     
 -   จดัท าโครงการอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
ดา้นงานก่อสร้างตลอดถึงระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งและซกัซอ้มความเขา้ใจ เพื่อปฏิบติั 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.2  แจง้ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งร่วมตรวจวสัดุงาน
ก่อสร้างทุกระยะเพื่อร่วมตรวจสอบ
โครงการขณะท าการก่อสร้าง  จะได้
ใหผู้รั้บจา้งแกไ้ขงานใหถู้กตอ้งตาม
รูปแบบรายการ 
      1.3  ท าความเขา้ใจกบั  ประชาคม
หรือตวัแทนหมู่บา้น  เพื่อให้เขา้ใจถึง
บทบาทหนา้ท่ีและท าความเขา้ใจดา้น
แบบแปลน งานก่อสร้างท่ีเทศบาลได้
จดัท าตามงบประมาณประจ าโดยงาน
พสัดุและทรัพยสิ์นจดัส่งรายละเอียด
แบบแปลนการก่อสร้าง เพื่อท าความ
เขา้ใจกบัโครงการท่ีหมู่บา้นไดรั้บ
จดัสรร  
         แต่ยังพบจุดอ่อน ความเส่ียง 
ของกิจกรรมควบคุมงานก่อสร้างคือ 
ผูรั้บจา้งจา้งผูรั้บเหมาช่วงต่อ มีการ
ใชแ้รงงานและช่างท่ีไม่มีฝีมือมา 
ด าเนินงาน ไม่มีผูค้วบคุมงานของผู ้
รับจา้งคอยควบคุมหนา้งานท าให้ 
เส่ียงต่อการก่อสร้างท่ีผิดพลาดได ้
    2. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง  
จากการติดตามผล ตามแผนการ
ปรับปรุง (ปค.4) พบวา่มีการมีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอบรรลุ 
วตัถุประสงคไ์ดร้ะดบัหน่ึงโดยได้
ด าเนินดงัน้ี      

 



แบบ ปค.4 
ช่ือหน่วยงาน  กองช่าง  เทศบาล  ต าบลเชียงกลาง 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระบบส่วนงานย่อย 
ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ.2563 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

มี/ใช่ 
(2) 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 
(3) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(4) 

     หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนัเพื่อความถูกตอ้ง
และโปร่งใส 
         - แจง้ใหผู้น้ าหมู่บา้นเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้
หมู่บา้นไดท้ราบถึงการเขา้ด าเนินการก่อสร้างของผู ้
รับจา้ง  เพื่อจะไดร่้วมตรวจสอบการด าเนินการ 
     
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
 4.1  การควบคุมงานก่อสร้าง 
     -  แจง้ค าสั่งใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งทราบ 
     - ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงการ
ด าเนินการก่อสร้าง     
      
    4.2 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง 
กิจกรรมการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
โครงการก่อสร้าง 
     - แต่งตั้งตวัแทนหมู่บา้นเพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจงานจา้ง เพื่อความโปร่งในการ
การด าเนินงาน   
   5. การติดตามประเมินผล 
      - จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
      - จากการตรวจงานก่อสร้างวา่เป็นไปตามแบบรูป
รายการสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ไดแ้จง้ประชาสัมพนัธ์การด าเนิน
โครงการใหส้มาชิกสภา ผูใ้หญ่บา้น 
ประชาคมในหมู่บา้นท่ีจะได ้
ด าเนินการก่อสร้างทราบเม่ือ
ประชาชนทราบ สามารถร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานนั้นๆได ้
หากวา่การด าเนินงานไม่เรียบร้อย
หรือไม่ถูกตอ้งสามารถแจง้มายงั
เทศบาลไดอี้กทางหน่ึง เม่ือรับทราบ
ปัญหาหรือขอ้สงสัยเทศบาลจะได้
ตรวจสอบและร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ หมู่บา้นและผูน้ าหมู่บา้น 
ประชาคมไดใ้หค้วามร่วมมือเป็น
อยา่งดี 
        

 
 
 
 
 



 
 
สรุปผลการประเมิน 
 จาการวิเคราะห์ส ารวจ กองช่าง มีความเส่ียง 2 กิจกรรม คือ 

1 .   การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง ยงัพบจุดอ่อน  ประชาคม หรือ 
กรรมการตรวจงานจา้งท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ กบัระเบียบหรือแบบรูปรายการก่อสร้าง   

2.  การควบคุมงานก่อสร้าง แต่ยังพบจุดอ่อน ความเส่ียงของกิจกรรมควบคุมงานก่อสร้างคือ ผูรั้บจา้งจา้ง
ผูรั้บเหมาช่วงต่อมีการใชแ้รงงานและช่างท่ีไม่มีฝีมือมาด าเนินงานและไม่มีผูค้วบคุมงานของผูรั้บจา้งคอยควบคุมงาน                                                                                                                                                                                       

ดงันั้นกิจกรรม 2 กิจกรรมท่ีด าเนินการจดัการบริหารความเส่ียง คือ กิจกรรมการควบคุมงาน และ กิจกรรมการ
ใหป้ระชาชน กรรมการตรวจการจา้งมีส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง ซ่ึงทั้ง 2 กิจกรรมไดมี้การควบคุม
บรรลุวตัถุประสงคร์ะดบัหน่ึง  แต่ไม่เพียงพอจึงตอ้งมีการควบคุมเพื่อลดความเส่ียงต่อไป 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

ชื่อหน่วยงาน   กองช่าง  เทศบาลตำบลเชียงกลาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนนิงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกจิ

อื่นๆทีส่ำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(3) 

 

ความเสี่ยง 

(4) 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(5) 

 

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(6) 

 

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

(8) 

 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

(9) 

1.   กิจกรรม 

   การควบคุมงานก่อสร้าง 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อควบคุมงานโครงสร้างพื้นฐาน

ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการของ 

ทต.เชยีงกลางให้ถูกต้องและมี

คุณภาพ 

-จุดอ่อน  

ผู้ควบคุมงานฯดูแล

งานได้ไม่ท่ัวถึง ต้อง

รับผิดชอบงานหลาย

ด้าน 

-   ผู้รับจา้ง  

จ้างผู้รับเหมาช่วง 

จา้งแรงงานหรือจ้าง

ช่างท่ีไม่มคีุณภาพใน

การก่อสร้าง ทำให้

งานออกมาไม่เป็นไป

ตามแบบแปลน 

หรือไม่มตีัวแทนดูแล

งานนัน้ 

    -  มกีาร แจ้งประสานงาน

ผู้นำหมู่บ้าน  สมาชิกสภา 

ประชาคม เพื่อประชาสัมพันธ์

ให้หมู่บ้านได้ทราบถึงการเข้า

ดำเนนิการก่อสร้างของผู้

รับจ้าง  จะได้ร่วมตรวจสอบ

และดำเนนิการแก้ไขงานได้ทัน     

   -  แจ้งให้คณะกรรมการท่ี

ได้รับการแต่งตั้งร่วมตรวจ

วัสดหุนา้งานก่อสร้างทุกระยะ

เพื่อจะได้ใหผู้้รับจ้างแกไ้ขให้

ถูกต้อง 

จากการประเมินผลการควบคุม

ภายใน กิจกรรมควบคุมงาน

ก่อสร้าง ได้มีการควบคุมบรรลุ

วัตถุประสงค์ระดับหนึ่ง  แตไ่ม่

เพยีงพอจึงต้องมีการควบคุมเพื่อ

ลดความเสี่ยงต่อไป  

ผู้รับจ้างจ้าง

ผู้รับเหมาช่วงต่อมี

การใช้แรงงานและ

ช่างท่ีไม่มีฝีมอืมา

ดำเนนิงานและไม่มผีู้

ควบคุมงานของผู้

รับจ้างคอยควบคุม

งาน 

- ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในหมู่บ้านท่ี

ได้รับจัดสรร

งบประมาณสำหรับ

ดำเนินโครงการต่างๆ 

คอยสอดส่องดูแลให้

งานท่ีดำเนินการอยู่

ให้มีประสิทธิภาพ 

- กำชับให้ผู้รับจา้ง

จัดหาผู้ควบคุมงาน

ประจำหน้างานของผู้

รับจา้ง 

- ตรวจวัสดุก่อน

ดำเนินการก่อสรา้ง

และขณะก่อสรา้ง

อย่างละเอียด 

- ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้นำแจง้ลูกบ้านทราบ 

30 ก.ย. 63 

นายเกียรติศักดิ์  

วงค์สัมพนัธ์  

วิศวกรโยธา

ชำนาญการ 



แบบ ปค.5 

ชื่อหน่วยงาน   กองช่าง  เทศบาลตำบลเชียงกลาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนนิงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกจิ

อื่นๆทีส่ำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(3) 

 

ความเสี่ยง 

(4) 

 

การควบคุมภายในที่มอียู่ 

(5) 

 

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(6) 

 

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

(8) 

 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

(9) 

2. กิจกรรม 

   การให้ประชาชนมสี่วนร่วม

ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง 

วัตถุประสงค ์

    เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและ

ความโปร่งใสถกูต้องในการ

ดำเนินงาน  และเพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มต ิ

ครม. และแบบรูปรายการ หนังสอืสั่ง

การต่างๆ 

จุดอ่อน 

1.  ประชาชนท่ีได้รับ

แต่งต้ังให้มสี่วนร่วม

ตรวจสอบงานต่างๆ  

อาจไม่มคีวามรู้

เฉพาะด้าน ทำให้เกิด

การข้อผิดพลาดได้

ง่าย อกีทัง้ผู้รับจ้าง

ไม่ให้ความเชื่อถอื 

ทำให้การตรวจสอบ

ไม่ไดผ้ลเป็นท่ีน่า

พอใจ  

    -  มกีารแจ้งประสานงาน

ผู้นำหมู่บ้าน  สมาชิกสภา 

ประชาคม เพื่อประชาสัมพันธ์

ให้หมู่บ้านได้ทราบถึงการเข้า

ดำเนนิการก่อสร้างของผู้

รับจ้าง  จะได้ร่วมตรวจสอบ

และดำเนนิการแก้ไขงานได้ทัน     

   -  แจ้งให้คณะกรรมการท่ี

ได้รับการแต่งตัง้ร่วมตรวจ

วัสดหุนา้งานก่อสร้างทุกระยะ

เพื่อจะได้ใหผู้้รับจ้างแกไ้ขให้

ถูกต้อง 

      จ า ก ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก า ร

ควบคุมภายใน กิจกรรม   การให้

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบงาน

โครงการก่อสร้างได้มีการควบคุม

บรรลุวัตถุประสงค์ระดับหนึ่ง แต่ไม่

เพียงพอจึงต้องมีการควบคุมเพื่อ

ลดความเสี่ยงต่อไป  

ประชาคม หรอื 

กรรมการตรวจงาน

จ้างที่ได้รับการ

แต่งต้ัง ยังขาดความรู้

ความเข้าใจ กับ

ระเบียบหรือแบบรูป

รายการก่อสร้าง   

- กำชับให้ผู้ท่ีได้รับ

แต่งต้ังหม่ันคอย

ดูแลความเรียบร้อย

ของงานท่ีอยู่

ระหว่างดำเนินการ

ให้มีประสิทธิภาพ

ตามรูปแบบและ

รายการ  

-วางแผน จัดทำ

โครงการฝกึอบรม

ให้ความรู้แก่

ประชาคมหรือ

คณะกรรมการร่วม  

เพื่อให้เข้าใจถึง

บทบาทหน้าท่ี 

30 ก.ย. 63 

นายอนุสรณ์  

วารี 

นายเนตร

นรินทร์ วัง

สาร 

นางกนกกร  

ดีตันนา 

นายวีรชน 

แดนโพธ์ิ 

 



แบบ ปค.5 

ชื่อหน่วยงาน   กองช่าง  เทศบาลตำบลเชียงกลาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนนิงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกจิ

อื่นๆทีส่ำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(3) 

 

ความเสี่ยง 

(4) 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(5) 

 

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(6) 

 

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

(8) 

 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

(9) 

     และให้ความรู้ดา้น

แบบแปลน งาน

ก่อสร้างก่อนปฏบัิติ

หนา้ที่ 

 

 

 

                                                                                                   

    
 

 

 

 

 


