
ท่ี ชร 54001/1103                             ท่ีทําการเทศบาลตําบลหวยไคร 
            395 หมูท่ี 2 ตําบลหวยไคร 
             อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 57220 

                                            31   ตุลาคม  2562 

เรื่อง  จัดสงแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดบัหนวยงานของรัฐ 

เรียน  นายอําเภอแมสาย 

อางถึง   1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561  
 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค 0409.3/ว 105 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)     จํานวน  1  ชุด 
               2. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) จํานวน  1  ชุด  
         3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)                     จํานวน  1  ชุด 
         4. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                      ของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)     จํานวน  1  ชุด  

  ตามหนังสือท่ีอางถึง กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการ
ควบคุมภายในใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 นั้น 

    บัดนี้ เทศบาลตําบลหวยไคร  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ไดจัดทํารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
เรียบรอยแลว จึงขอจัดสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ ตามสิ่งท่ีสงมาดวยนี้
เพ่ือใหทานไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 
(นายเสถียร  กาโน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
โทร. 0-5376-3235 



แบบ  ปค. ๑ 

หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
(ระดบัหนวยงานของรฐั) 

 
เรยีน   นายอาํเภอแมสาย 
        เทศบาลตําบลหวยไคร  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี   
๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2  ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนด  ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล วาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน ดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไมใช
การเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใสรวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาว  เทศบาลตําบลหวยไคร  เห็นวา  การควบคุมภายในของหนวยงานมี
ความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ภายใตการกํากับดูแลของ  
นายอําเภอแมสาย 

อยางไรก็ดี   มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปงบประมาณหรือป
ปฏิทินถัดไป  สรุปไดดังนี้  

U1. ความเสีย่งทีม่ีอยูทีต่องกาํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน  
   ๑.๑  กจิกรรมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ความเสีย่งท่ียังมีอยู คือ 
    1.1.1 สภาพพ้ืนท่ีโดยสวนใหญมีการขยายบานเรือน ปลูกติดชิดกัน  เจาของอาคาร
เกาไมตรวจสอบสายไฟฟาภายในมีความเสี่ยงการลดวงจร 

1.1.2 อยูเวรรักษาการณของเจาหนาท่ีมีจุดออนชวงพลัดเปลี่ยนเวร 
    1.1.3 ภาวะภัยแลงคาดการวารุนแรงมากข้ึน 
    1.1.4 ขาดบุคลากรปฏิบัติประจํารถดับเพลิง 1 อัตรา 
  1.2 กจิกรรมการจดัทําแผนพฒันาทองถิน่ ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 
    1.2.1 ประชาชนไมแสดงความคิดเห็น ในการเสนอโครงการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ครบถวนในทุกประเด็น 
    1.2.1 ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการจึงทําใหมีการแกไข เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินบอยครั้ง 
    1.2.3 การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ  E-plan ไมเปนปจจุบัน ผูรับผิดชอบ
ไมไดบันทึกขอมูลระบุพิกัดของโครงการกอสราง การบันทึกขอมูลการลงนามในสัญญาและการเบิกจายไมเปน
ปจจุบัน 
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  1.3 กจิกรรมการจดัทํางบประมาณรายจายประจาํป ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 
1.3.1 การโอนและแกไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณบอยครั้งยังคงมีมากกวา 5 

ครั้งตอป 
1.3.2 การปฏิบัติงานปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายและระบบสารสนเทศใน

การทํางานอยูบอยครั้ง ทําใหปฏิบัติงานไมทันตอหวงระยะเวลาท่ีกําหนด 
1.4 กจิกรรมการบรหิารงานบุคคล ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 

    1.4.1 เทศบาลมีแนวโนมดานภาระคาใชจายเงินเดือนประโยชนตอบแทนอ่ืนและ
เงินคาจางของขาราชการ หรือพนักงาน สวนทองถ่ินและลูกจาง ใกลเคียงรอยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณ
รายจายประจําป 
    1.4.2 การวิเคราะหอัตรากําลัง ปริมาณงาน ไมเพียงพอหรือเหมาะสม 
    1.4.3 พนักงานบางคนขาดความรูในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
และไมสนใจเขารับการฝกอบรมพัฒนา 
  1.5 กจิกรรมงานพฒันาชมุชนและงานสงัคมสงเคราะห ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ การเบิกจาย
งบประมาณจายเบี้ยยังชีพ  โครงการในแผนดําเนินงานมีจํานวนมากทําการใหจัดทําเอกสารประกอบการ
เบิกจาย ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลากําหนด 
  1.6 กิจกรรมการสํารวจขอมูลภาคสนาม ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ การจัดเก็บภาษีมีการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมาย ปจจุบันขาดบุคลากรผูปฏิบัติงานดานงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยตรงจึง
ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานแผนท่ีภาษีและทรัพยสินไดอยางเต็มท่ี 
  1.7 กจิกรรมการสาํรวจขอมลูภาคสนาม ตามพระราช บญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสราง 
พ.ศ.2562 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 
    1.7.1 ขาดบุคลากรปฏิบัติงานดานงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
    1.7.2 เนื่องจากเปนกฎหมายใหม จึงตองทําการศึกษารายละเอียดอยางรอบคอบ
ทําใหการปฏิบัติงานดานการสํารวจขอมูลมีความ งานลาชา ไมสามารถสํารวจขอมูลไดอยาง 100 % 
    1.7.3 ขอมูลท่ีใชในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  ทําใหขอมูลท่ีจัดทําแผนท่ีภาษี ไมเปนปจจุบัน 
  1.8 กิจกรรมการจัดเก็บรายได   ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 

   1.8.1 ประชาชนผูเสียภาษียังไมยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีภายในตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.8.2 เจาของท่ีดินไมไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ี/เจาของท่ีดินไมทราบวาตนเองเปนผูท่ีตอง
ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน และชําระภาษีประจําป ครบทุกจํานวนแปลง  

1.8.3 เจาของท่ีดินเปลี่ยนแปลงการทําประโยชน ท่ีดินโดยท่ีไมไดแจงการ
เปลี่ยนแปลงทําใหการประเมินภาษีไมถูกตองตามอัตราภาษี 
    1.8.4 ลูกหนี้ภาษีเดิมยังไมยื่นชําระภาษีคางทําใหยังมีลูกหนี้ภาษีคงคาง 
   1.8.5 ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานจัดเก็บรายไดโดยตรง 
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  1.9 กจิกรรมการเบิกจายเงนิผานระบบ e-Payment ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ การเบิกอนุมัติ
เบิกจายเงินระบบ e-Payment ธนาคารกําหนดผูใชงานไดเพียงรายเดียว ปจจุบันมอบใหนักวิชาการเงินและ
บัญชีเปนผูดําเนินการ ทําใหขาดกระบวนการตรวจสอบ อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 
  1.10 กจิกรรมการวางฎกีาเพื่อเบกิจายเงิน ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ ฎีกาท่ีงานการเงินไดรับ
จากหนวยงานผูเบิกกรณีการซ้ือหรือจางทําของ ยังพบวามีการจัดวางฎีกา เกินหวงระยะเวลาการวางเบิกตาม
ระเบียบกําหนด  (อยางชาไมเกิน 5 นับจากวันตรวจรับ) ทําใหการเบิกจายเงินแกผูรับจางมีความลาชาออกไป 
การปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามระเบียบฯ  
  1.11 การจดัทําเอกสารประกอบฎกีาของหนวยงานผูเบิก ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 
หนวยงานผูเบิกไมมีความเขาใจในระเบียบหรือรายละเอียดในเอกสารประกอบการเบิกจายการแกไขยังคงเปน
การแกไขตามท่ีกองคลังแจง ไมไดเกิดจากความเขาใจอยางแทจริง ทําใหการเบิกจายมีความลาชา 
  1.12 การปฏบิตังิานพสัด ุความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 
   1.12.1 บุคลากรท่ีรับผิดชอบในดานพัสดุยังไมมีความชํานาญเนื่องจากตองศึกษา
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตองศึกษาข้ันตอนในการปฏิบัติบนระบบปฏิบัติการ อาทิระบบ e-GP และ
ระบบ e-LAAS ไปดวย 
     1.12.2 แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจางมีการปรับเปลี่ยนแนวทางอยูตลอดทําให
บุคลากรไมสามารถปฏิบัติไดเปนปจจุบัน 
  1.13 กจิกรรมการออกแบบและรบัรองการออกแบบงานกอสราง ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 

1.13.1 ขาดบุคลากรท่ีมีความรูทางวิศวกรรมไมเพียงพอ  
1.13.2 โครงการกอสรางท่ีไดรับอนุมัติมีปริมาณงานมาก สงผลใหการควบคุมงาน

เกิดความเสี่ยง 
  1.14 กจิกรรมการกาํหนดราคากลางในระบบ e-GP (กรณเีกนิ 2,0000,000 บาท) ความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู คือ เจาหนาท่ีกองชางขาดความรูความเขาใจในข้ันตอนการจัดทําราคากลางในระบบ e-GP 
สงผลใหการกําหนดราคากลางเปนไปดวยความลาชาและอาจไมถูกตอง 
  1.15 กจิกรรมการสาํรวจซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 

1.15.1 การซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ไมมีตําแหนงชางไฟฟาโดยตรง รวมท้ังขาด
เครื่องมือเครื่องจักรท่ีใชปฏิบัติงาน 
    1.15.2 การดําเนินการซอมแซมไฟฟาสาธารณะตามคํารองยังไมสามารถแกปญหา
ไดทันทวงที 
  1.16 กจิกรรมความเสีย่งในงานบรหิารจดัการขยะและสิง่ปฏิกลู ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 

    1.16.1 ขยะนอกพ้ืนท่ีและขยะไมไดคัดแยกสงผลตอภาระ หนาท่ีในการฝงกลบ
และพ้ืนท่ีบอขยะจนทําใหบอฝงกลบเต็มในเวลาอันใกล 
    1.16.2 บุคลากรขาดความรูความเขาใจในกฎหมายท่ีออกมาใหมเรื่อยๆ 

1.16.3 บุคลากรในสังกัดไมเขาใจบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
    1.16.4 การปฏิบัติงานในปจจุบันไดรับมอบหมายงานอ่ืนๆมากกวางานหลักหรือ
งานในหนาท่ี 
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  1.17 กจิกรรมการปองกันโรคตดิตอจากสุกรในโรงฆาสตัว ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ ปจจุบัน
การแพรระบาดเชื้อโรคในสุกรยังมีแพรระบาดการบงชี้หรือตรวจสอบเชื้อโรคในสุกรท่ีนําเขามาฆาในโรงฆาสัตว
วาเปนโรคติดตออยางทันทียังไมสามารถทําได 

1.18 กจิกรรมดานการเงนิและบญัชขีองศนูยพฒันาเด็กเดก็ฯ ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 
    1.18.1 การเบิกจายเงินและการบันทึกบัญชี ยังไมเปนไปตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดไว  
    1.18.2 บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ไมมีความรูความ
เขาใจอยางชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด   

1.19 กจิกรรมดานการพสัดขุองศนูยพฒันาเด็กเด็กฯ ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 
    1.19.1 การดําเนินการจัดหาพัสดุยังไมไดเขาระบบ e-GP  
    1.19.2 บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานพัสดุ ไมมีความรูความเขาใจอยางชัดเจน ทําให
การปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด   

 1.20 กจิกรรมดานงานบรหิารการศกึษาของโรงเรยีนฯ ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 
    1.20.1 ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการจัดการจัดการศึกษาโดยตรง 
    1.20.2.บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการจัดทําแผนการศึกษา การจัดทํางบประมาณ 
ไมมีความรูความเขาใจอยางชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด และการพัฒนาการเรียนการสอนยัง
ไมมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

1.21 กจิกรรมดานการเงนิและบญัชขีองโรงเรยีนฯ ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 
    1.18.1 การเบิกจายเงินและการบันทึกบัญชี ยังไมเปนไปตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดไว  
    1.18.2 บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ไมมีความรูความ
เขาใจอยางชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด   

1.22 กจิกรรมดานการพสัดขุองโรงเรยีนฯ ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือ 
    1.19.1 การดําเนินการจัดหาพัสดุยังไมไดเขาระบบ e-GP  
    1.19.2 บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานพัสดุ ไมมีความรูความเขาใจอยางชัดเจน ทําให
การปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด   

U๒. การปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
   ๑.๑  กจิกรรมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ  
    1.1.๑ สํารวจพ้ืนท่ีสุมเสี่ยงเพ่ือวางแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.1.๒ ทําทะเบียนคุมอุปกรณพรอมสํารวจเครื่องมือเพ่ือใชในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
    1.1.3 ฝกซอมปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปองกันรายเดือน รายงานผูบริหารทราบเพ่ือ
ปรับปรุงแกไข 
    1.1.4ขออนุมัติเปดกรอบอัตราบุคลากรพนักงานจางตําแหนงพนักงานดับเพลิง  เพ่ิม 
จํานวน 1 อัตรา  
    1.1.5 มี การประชุมซักซอมเจาหนาท่ีสรุปภารกิจประจําเดือนทุกเดือน มอบหมาย
งานติดตามงานสมํ่าเสมอ 
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   1.2 กจิกรรมการจดัทําแผนพฒันาทองถิน่ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.2.1 วิเคราะหถึงสาเหตุท่ีประชาชนไมแสดงความคิดเห็น หาเหตุ เพ่ือนําไป
ปรับปรุง แกไข  
    1.2.2 จัดประชุมเพ่ือสรางความเขาใจระหวางผูบริหาร ผูนําชุมชน  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ี เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน       
    1.2.3 จัดลําดับความสําคัญกอนหลัง ของปญหาในการบรรจุไวใน แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
    1.2.4 จัดอบรมใหความรู ประชาชนเรื่องความสําคัญการจัดทําแผนกระบวนการมี
สวนรวม 

1.3 กจิกรรมการจดัทํางบประมาณรายจายประจาํป มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.3.1 ชี้แจงระเบียบขอสั่งการในการดําเนินการงบประมาณกับเจาหนาท่ีทุกคนให
ถือปฏิบัติ  
    1.3.2 กําหนดการปรับแผนการดําเนินงาน รวมท้ัง การโอนงบประมาณ การ
เปลี่ยนแปลงและแกไขใหอยู ในระยะเวลาท่ีกําหนด  
    1.3.3 ขออนุมัติเปดกรอบอัตราบุคลากรพนักงานจาง เพ่ิม 1 อัตรา 

1.4 กจิกรรมการบรหิารงานบุคคล มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.4.1 ศึกษาแนวทางการปรับลดคาใชจายดานบุคลากร ใหเปนไปตาม ม.๓๕ แหง 
พ.ร.บ ระเบียบบริหารงาน บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
    1.4.2 จัดโครงการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 
    1.4.3 กํากับดูแลการปฏิบัติโดยผูบริหาร และจัดทําขอตกลงรวมกัน ระหวางผูบริหาร 
หัวหนาสวนราชการและผูปฏิบัติงาน 
    1.4.4 มีการจางเหมาบริการชวยปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีสามารถชวยเหลือการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

 
1.5 กจิกรรมงานพฒันาชมุชนและงานสงัคมสงเคราะห มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

คือ 
    1.5.1 จัดทําแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร  
     1.5.2 เม่ือมีกิจกรรม หรืองานท่ีตองใชบุคลากรจํานวนมากควรจัดทําหนังสือขอ
ความรวมมือสวนราชการอ่ืนเพ่ือบูรณาการงานรวมกัน  
    1.5.3 เสนอขอการปรับปรุงแผนอัตรากําลังเพ่ิมเติม ตําแหนงนักพัฒนาชุม 1 
ตําแหนง หรือเสนอจางเหมาบริการแรงงาน 1 ตําแหนง 
  1.6 กิจกรรมการสํารวจขอมูลภาคสนาม มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.6.1 เรงรัดใหนําขอมูลจากการสํารวจขอมูลภาคสนาม บันทึกลงในโปรแกรมแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือใชเปนระบบสารสนเทศในการออกเก็บภาษี 

   1.6.2 จัดทําแผนปฏิบัติการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือวางแผนการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผนงานอยางเครงครัด 
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  1.7 กิจกรรมการสํารวจขอมูลภาคสนาม ตามพระราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ.2562 มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.7.1 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมโปรแกรมท่ีใชในการจัดทําแผนท่ีภาษีเพ่ือ
นํามาประยุกตในการชวยสํารวจและเก็บขอมูลในการจัดเก็บภาษี เนื่องจากโปรแกรมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
บุคลากรไมมีองคความรูเปนปจจุบัน  
    1.7.2 รอการจัดสรรตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บฯ จํานวน 1 ตําแหนง จากกรม
สงเสริมฯ  
    1.7.3 เสนอจางเหมาบริการแรงงานจํานวน 1 ตําแหนง ระหวางรอการจัดสรร
ตําแหนง 
   1.8 กิจกรรมการจัดเก็บรายได   มีการปรับปรงุการควบคุมภายใน คือ 
    1.8.1 เรงรัดสํารวจขอมูลการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยสิน เพ่ือสรางความเขาใจ
กับประชาชนและเพ่ือใหทราบการทําประโยชนและสามารถ จัดเก็บไดอยางครบถวน 
    1.8.2 เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับข้ันตอนการชําระภาษีทุก
ประเภทอยางตอเนื่อง โดยจัดทําแผนพับและข้ึนปายคัทเอาท 
    1.8.3 ประชาสัมพันธเสียงตามสายภายในหมูบานในชวงระยะเวลาการรับชําระ
ภาษี 
    1.8.4 ออกหนวยรับชําระภาษีดําเนินการขอความรวมมือประชาสัมพันธเสียงตาม
สายจากกํานัน ผูใหญบานลวงหนา 
  1.9 กิจกรรมการเบิกจายเงินผานระบบ e-Payment มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.8.1 ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานโดยผูอํานวยการกองคลัง 
    1.8.2 กําชับใหผูปฏิบัติงานมีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย และจํานวนเงินท่ี
จาย ผานระบบe-Payment ใหระเอียด กอนดําเนินการเบิกจาย. 
  1.10 กจิกรรมการวางฎกีาเพื่อเบกิจายเงิน มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.9.1 หวัหนาสํานัก   และผูอํานวยการกอง ควรควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามระเบียบกําหนด 
    1.9.2 จัดทําบันทึกภายในเพ่ือแจงขอความรวมมือในการวางฎีกาเบิกจายใหเปนไป
ตามระเบียบกําหนด 
    1.9.3 จัดทําสมุดคุมการสงมอบเอกสารระหวางงานอ่ืนกับงานการเงินและระหวาง
สวนงานอ่ืนกับกองคลัง 
   1.11 การจดัทําเอกสารประกอบฎกีาของหนวยงานผูเบิก มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
คือ ควรใหงานการเจาหนาท่ีเพ่ิมเนื้อหาในการจัดฝกอบรมภายในหนวยงานในหัวขอการเบิกจายเพ่ือให
บุคลากรมีความรู เก่ียวกับการเบิกคาใชจายประเภทตาง ๆ รวมถึงระเบียบเก่ียวกับการเบิกจายเงิน เพ่ือให
ทราบถึงสาระสําคัญในเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายเงินอยางถูกตองตรงกัน 
  1.12 การปฏบิตังิานพสัด ุมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.12.1 จัดสงบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบงานพัสดุเขารับการอบรมอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือศึกษาเรียนรูใหเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ เพ่ือจะไดปฏิบัติไดถูกตอง เปนประโยชนตอทางราชการ 
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     1.12.2 บุคลากรดานพัสดุควรศึกษาระบบ e-GP และระบบ  e-LAAS อยูเสมอ
และควรดําเนินการตามข้ันตอนของระบบใหเปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและคําวินิจฉัย 
3. หัวหนาสํานัก   และผูอํานวยการกอง ควรควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบกําหนด 
  1.13 กจิกรรมการออกแบบและรบัรองการออกแบบงานกอสราง มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน คือ 
    1.13.1 หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค(กวพ)0421.3/ว471 ลว. 27 ธ.ค.56 
    1.13.2 กรณีมีปริมาณงานมากควรตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการจางเอกชนหรือ
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของเปนผูออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
    1.13.3 สรรหาบุคลากรในตําแหนงวิศวกร เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานดานสํารวจ ออกแบบ ประมาณการโดยตรงมาชวยในการปฏิบัติงาน 
    1.13.4 ผูอํานวยการกองชางควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
  1.14 กจิกรรมการกาํหนดราคากลางในระบบ e-GP (กรณเีกนิ 2,0000,000 บาท) มีการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.14.1 ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว1736 ลว. 30 ส.ค. 60  
    1.14.2 ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว322 ลว. 24 ส.ค. 60 
    1.14.3 สงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-GP 
    1.15.4 ผูอํานวยการกองชางควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
  1.15 กจิกรรมการสาํรวจซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.15.1 สํารวจและปรบัปรุงระบบไฟฟาสาธารณะและจัดหาอุปกรณในการ
ซอมแซมควบคุมใหมท้ังหมด 
    1.15.2 จัดซ้ือเครื่องมีเครื่องจักรท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
  1.16 กจิกรรมความเสีย่งในงานบรหิารจดัการขยะและสิง่ปฏิกลู มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน คือ 

    1.16.1 วางแผนจัดทําโครงการเพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการคัด
แยกและรวมกันแกปญหาขยะ รวมกันสองสองดูแลคนลักลอบท้ิงขยะ 
    1.16.2 ใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานเขารับการฝกอบรมศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ
สมํ่าเสมอ  
    1.16.3 ออกคําสั่งในการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีภายในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมใหชัดเจนเพ่ือกํากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัด 
  1.17 กจิกรรมการปองกันโรคตดิตอจากสุกรในโรงฆาสตัว มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
คือ 
    1.17.1 ดําเนินการตามพระราช บัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ.2559 
    1.17.2 ใหมีการนําสุกรเขามาไวคอกพัก 6 ชั่วโมงกอนฆา 

  1.17.3 ตรวจใบอนุญาตใหยายสัตวท่ีรับรองจากปศุสัตว จากสัตวทุกตัวท่ีนํามาฆา  
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  1.17.4 ทําความสะอาดโรงฆาสัตวหลังฆาเสร็จเปนประจําทุกวัน และ ทําความ

สะอาดครั้งใหญ สัปดาหละ 1 ครั้ง 
    1.17.5 มีการนําชิ้นเนื้อตัวอยางสุกรท่ีนํามาฆา สงหองปฏิบัติการ สัปดาหละ 1 
ครั้ง 

1.18 กจิกรรมดานการเงนิและบญัชขีองศนูยพฒันาเด็กเดก็ฯ มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน คือ  
    1.18.1 คําสั่ง/มาตรการในการควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมีความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ 
    1.18.2 ใหเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือให
เกิดความเขาใจตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง 
    1.18.3 ผูอํานวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
ของกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด 
   1.19 กจิกรรมดานการพสัดขุองศนูยพฒันาเด็กเดก็ฯ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.19.1 คําสั่ง/มาตรการในการควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมีความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ 
    1.19.2 ใหเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือให
เกิดความเขาใจตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง 
    1.19.3 ผูอํานวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
ของกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด  
   1.20 กจิกรรมดานงานบรหิารการศกึษาของโรงเรยีนฯ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
คือ 
    1.20.1 ใหเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือให
เกิดความเขาใจตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง 
    1.20.2 เรงรัดใหมีการจัดสรรบุคลากรเพ่ิมตามกรอบอัตรากําลังโดยดวน 
    1.20.3 ปรับปรุงแผนอัตรา กําลังเพ่ิมเติม เพ่ือสรรหาตําแหนงนักสันทนาการ 
    1.20.4 ออกคําสั่ง/มาตรการในการควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมีความรับผิดชอบตอ
งานท่ีไดรับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ 
    1.20.5 ผูอํานวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
ของกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด 
   1.21 กจิกรรมดานการเงนิและบญัชขีองโรงเรยีนฯ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.21.1 ออกคําสั่ง/มาตรการควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมีความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ 
    1.21.2 ใหเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือให
เกิดความเขาใจตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง 
    1.21.3 ผูอํานวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
ของกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด 
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     1.22 กจิกรรมดานการพสัดขุองโรงเรยีนฯ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 
    1.22.1 ออกคําสั่ง/มาตรการควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมีความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ 
    1.22.2 ใหเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือให
เกิดความเขาใจตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง 
    1.22.3 ผูอํานวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
ของกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
              (ลงชือ่) 
                     (นายเสถยีร  กาโน) 
                                          ตาํแหนง  นายกเทศมนตรีตาํบลหวยไคร 
               วนัที ่ 31  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 



       แบบ ปค. 4 
เทศบาลตาํบลหวยไคร  

รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัที ่ ๓๐ เดือน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

 
องคประกอบของการควบคมุภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 
1.สภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน 
1.1 หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณคาของความซื่อตรงและจริยธรรม 

       
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหวยไคร ไดมอบ
นโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติงานในเร่ืองของคุณธรรม
จริยธรรม โดยประกาศนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงและการดําเนินการตามมาตรการควบคุม
ภายในของเทศบาลลงวันที่ 27 เมษายน 2561 
และประกาศเจตจํานงสุจริตของนายกฯ ลงวันที่ 11 
มกราคม 2562 เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส 
เปนลายลักษณอักษร และแจงใหพนักงานในสังกัด
ยึดถือปฏิบัติทุกคน 

1.2 ผูกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ แสดงใหเห็น
ความเปนอิสระจากฝายบริหารและมีหนาที่กํากับดูแล
ใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน  รวมถึง
การดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

การดําเนินการเทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหมี
คําสั่งแบงงานในหนาที่ของเจาหนาที่ตามโครงสราง
การบริหารงานบุคคลเปนอิสระจากฝายบริหาร การ
ดําเนินการในการควบคุมภายในตลอดจนถึงการ
บริหารความเสี่ยงที่ เ กิด ข้ึน ใหดําเนินการโดย
คณะทํางาน ซึ่งนายกเทศมนตรีไดแตงตั้งใหทํางาน
ไดอยางอิสระโดยปราศจากการแทรกแซงของ
ผูบริหาร 

1.3 หนวยงานของรัฐจัดใหมีโครงสรางองคกร   สาย
บังคับบัญชา อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนอยงานของ
รัฐภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับดูแล 
 

เทศบาลตําบลหวยไคร ไดจัดวางโครงสรางพนักงาน 
แตละสํานัก/กอง ใหมีผูปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ 
ตามตําแหนงงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไว
เรียบรอยแลว แตปจจุบันยังมีพนักงานไมครบทุก
ตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง ซึ่งงานการ
ในการสรรหาบุคลากรตามระเบียบ กฎหมาย
กําหนดอยูตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น  ใน
การสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนอย
งานของรัฐ 
 

เทศบาลตําบลหวยไคร มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมเพื่อใหทุกคนไดนําคะแนน
ที่ไดไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง 
และเปดโอกาสใหบุคลากรในสังกัดทุกคน เสนอ
ความตองการหรือวางแผนเพื่อเขารับการฝกอบรม
ในเนื้อหาที่เก่ียวของกับตําแหนงงานหรืองานที่ไดรับ
มอบหมายเพื่อใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 



องคประกอบของการควบคมุภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 
(๒) 

1.5 หนวยงานของรัฐกําหนดใหบุคคลากรมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนอย
งานของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลหวยไคร ไดมีคําสั่งที่ 985/2561 
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อประเมินผลระบบการควบคุม
ภา ย ใ น ฯแล ะ คํ า สั่ ง ที่ 68 6 /25 62  แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสราง
ความโปรงใสของหนวยงาน เพื่อรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเพื่อใหปองกันความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน พิจารณากิจกรรมการควบคุมภายในของ
องค ก ร เพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ง าน ตามภาร กิ จบ รรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 2. การประเมินความเสีย่ง 

2.1 หนวยงานของรัฐระบุวัตถุประสงคการควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค
ขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวของกับวัตถุประสงค 

 
เทศบาลตําบลหวยไคร ไดนําหลักการ  COSO 
Enterprise Risk Management- Integrated 
Framework 2004 มาจั ดทํ า เป น คู มื อ ในกา ร
บริหารความเสี่ยง โดยไดระบุวัตถุประสงคการ
ควบคุมภายในของการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนเพื่อให
คณะทํางานในการบริหารความเสี่ยงและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในไดนําไปพิจารณา
ประเมินผลไดอยางเพียงพอและเหมาะสม 

 2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค
การควบคุมภายในอยางครอบคลุมทั้งหนอยงาน ของรัฐ  
และวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อกําหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น 

เทศบาลตําบลหวยไคร ไดกําหนดใหมีการระบุ
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดข้ึน ตอ
กา รบ ร รลุ วั ต ถุ ป ระส งค ก า รควบ คุมภาย ใน 
ครอบคลุมทุกภารกิจงาน เพื่อกําหนดวิธีการจํากัด
ความเสี่ยงนั้นใหหมดหรือลดลง 

2.3 หนวยงานของรัฐ พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผลตอ
การบรรลุวัตถุประสงค 

 เทศบาลตําบลหวยไคร ใหเจาหนาที่แตละสํานัก/
กอง พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานเปนปจจัยหลักในการ มีประเมินความ
เสี่ ย ง ที่ จ ะ ส ง ผ ลต อก า รป ฏิบั ติ ง า น ให บ ร รลุ
วัตถุประสงค หากมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการ
ทุจริตใหหาวิธีการระงับหรือลดความเสี่ยงนั้นอยาง
เรงดวน 

2 .4  หน ว ย ง านของ รั ฐ  ระบุ และประ เมิ น กา ร
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

 

 เทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหคณะทํางานใน
การบริหารความเสี่ยงฯ และการติดตามการควบคุม
ภา ย ใน ฯข องหน ว ย ง า น มี ก า รป ระ เ มิ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระตอระบบ
การควบคุมภายใน 



องคประกอบของการควบคมุภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 
(๒) 

3. กิจกรรมการควบคมุ 
3.1 หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม  เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคให
อยูในระดับที่ยอมรับได 
 

 
เทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหคณะทํางานในการ
บริหารความเสี่ยงฯ และการติดตามการควบคุม
ภา ย ใน ฯข องหน ว ย ง า น มี ก า รป ระ เ มิ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
เพื่อระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุมเพื่อลดความ
เสี่ยง โดยใชระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เก่ียวของกับกิจกรรมนั้นๆ เปนหลัก 

3.2 หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค 
 

เทศบาลตํ าบลห วยไคร  มีการนํ า เทคโนโลยี  
สารสนเทศมาชวยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มี
ระบบการทํางานรวมกัน มีการแชรทรัพยากรใน
หนวยงานใหใชงานรวมกันไดและมีการกําหนดสิทธิ์
ขอมูลการใชสําหรับระบบการปฏิบัติงานเพื่อให
สามารถตรวจสอบระหวางกันได 

3.3 หนวยงานของรัฐจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม  โดย
กําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จที่คาดหวัง
และข้ึนตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติจริง 

เทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหทุกภารกิจงานจัด
ใหมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่พบ หรืออาจพบไว
อยางชัดเจน โดยเปนวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการและคูมือการปฏิบัติงานที่
สามารถนําไปปฏิบัติจริงได 

4. สารสนเทศการติดตอสื่อสาร 
4.1 หนวยงานของรัฐจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศ
ที่เก่ียวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน ใหมีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายใน 

 
เทศบาลตําบลหวยไคร ไดมีการจัดหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการดานสารสนเทศและการสื่อสาร 
อยางเพียงพอและทันสมัย และสรรหาเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ ใหกับพนักงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางรวดเร็วและทันเวลา 

4.2 หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับ
สารสนเทศ  รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบที่
มีตอการควบคุมภายใน  ซึ่งมีความจําเปนในการ
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติการตามการควบคุมภายในที่
กําหนด 

 เทศบาลตําบลหวยไคร  ไดจัดใหมีการสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนองคความรูเก่ียวกับวัตถุประสงคและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม
ภายในและปฏิบัติการควบคุมภายในใหกับพนักงาน
ทุกคนเพื่อใหสามารถการปฏิบัติการดานการควบคุม
ภายในเปนไปตามวัตถุประสงคทีกํ่าหนด 

4.3 หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เก่ียวกับเร่ืองที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กําหนด 
 

เทศบาลตําบลหวยไคร ไดเผยแพรวัตถุประสงค 
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเพื่อลดการ
เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของ
การควบคุมภายในที่หนวยงานไดกําหนด 



องคประกอบของการควบคมุภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 
(๒) 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 หนวยงานของรัฐ ระบุ พัฒนา และดําเนินการ
ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเปนรายคร้ังตามที่กําหนด เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
 

     
เทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหคณะทํางานในการ
บริหารความเสี่ยงฯ และการติดตามการควบคุม
ภา ย ใน ฯข องหน ว ย ง า น มี ก า รป ระ เ มิ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมที่
ไดวางแผนไว เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการ
ปฏิบัติตามองคประกอบของการควบคุมภายในไว
อยางเพียงพอและเหมาะสม 
 5.2 หน วย งานของ รัฐประ เมินผลและสื่ อส า ร

ขอบกพรอง  หรือจุดออนของการควบคุมภายในอยาง
ทันเวลาตอฝายบริหารและผู กํา กับดูแล  เพื่อให
ผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 

เทศบาลตําบลหวยไคร กําหนดใหคณะทํางานในการ
บริหารความเสี่ยงฯ และการติดตามการควบคุม
ภา ย ใน ฯข องหน ว ย ง า น มี ก า รป ระ เ มิ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
เพื่อประชุม รับฟงปญหา ขอบกพรอง จุดออนของ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อ
หาแนวทางแกไขขอบกพรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เมื่อพบขอบกพรองที่ไมสามารถแกไขได 
จะเสนอผูบริหารทราบเพื่อหาแนวทางแกไขหรือ
ระงับภารกิจงานนั้นหรือโอนภารกิจงานนั้นให
หนวยงานอ่ืนปฏิบัติแทน  

  
 
ผลการประเมินโดยรวม 

            

เทศบาลตําบลหวยไครไดประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวง 
การคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบวา
เทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการตามองคประกอบของการควบคุมภายใน อยางเพียงพอเหมาะสม แต
อยางไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมท่ีปรากฏความเสี่ยงในการดําเนินงาน/กิจกรรม เพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนใหม และเพ่ือใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน ไดดําเนินการประเมินผลการควบคุม
ภายในเพ่ีอจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมในปงบประมาณถัดไป 

  
 

ชื่อผูรายงาน………………………………………… 
                                                                       (นายเสถยีร  กาโน) 
                                                                 นายกเทศมนตรตีาํบลหวยไคร 
                                                              วนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิ
อืน่ๆทีส่าํคญัของหนวยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
0Bการประเมนิผลการ

ควบคมุภายใน 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
การปรบัปรงุการควบคมุภายใน 

 
หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ 

งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 
Uกิจกรรมการปองกันและบรรเทา 
Uสาธารณภัย 
 
Uวตัถปุระสงค 
   1. เพ่ือใหการชวยเหลือ
ผูประสบภยั  ในพ้ืนท่ีมีความ
รวดเร็วเปนไปตาม   ข้ันตอนของ
ระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดและ
เกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร
จัดการ 
 ๒. เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยท่ี 
เกิดข้ึนกับประชาชนใหไดรับการ
ชวย เหลืออยางทันทวงที 
 
 
 

 1. สภาพพ้ืนท่ีโดยสวนใหญมี
การขยายบานเรือน ปลูกติดชิด
กัน  เจาของอาคารเกาไม
ตรวจสอบสายไฟฟาภายในมี
ความเสีย่งการลดวงจร 
2. อยูเวรรักษาการณของเจาหนา
มีจุดออนชวงพลัดเปลี่ยนเวร 
3. ภาวะภัยแลงคาดการวารุนแรง
มากข้ึน 
4.ขาดบุคลากรปฏิบัติประจํา
รถดับเพลิง  1 อัตรา 

 1. จัดประชุมเพ่ือหา
แนวทางในการแกไขปญหา
ระยะยาว 
2. มีการจัดซักซอม
แผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ประจําป 
3. ประสานหนวยงาน 
ชุมชนเพ่ือจัดทําแผน
บริหารจดัการนํ้า  
4. ดูแลการจดัเตรียมและ
อํานวยความสะดวกในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตางๆในพ้ืนท่ี 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
แตไมสามารถลดความ
เสี่ยงได 
 

1. สภาพพ้ืนท่ีโดยสวนใหญ
มีการขยายบานเรือน ปลูก
ติดชิดกัน  เจาของอาคาร
เกาไมตรวจสอบสายไฟฟา
ภายในมีความเสีย่งการลด
วงจร 
2. อยูเวรรักษาการณของ
เจาหนาท่ีมีจดุออนชวงพลัด
เปลี่ยนเวร 
3. ภาวะภัยแลงคาดการวา
รุนแรงมากข้ึน 
4. ขาดบุคลากรปฏิบัติ
ประจํารถดับเพลิง 1 อัตรา 

๑. สํารวจพ้ืนท่ีสุมเสี่ยงเพ่ือวางแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.ทําทะเบียนคุมอุปกรณพรอม 
สํารวจเครื่องมือเพ่ือใชในการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ฝกซอมปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ปองกันรายเดือน รายงานผูบรหิาร
ทราบเพ่ือปรับปรุงแกไข 
4.ขออนุมัติเปดกรอบอัตราบุคลากร
พนักงานจางตําแหนงพนักงาน
ดับเพลิง  เพ่ิม 1 อัตรา  
5. มี การประชุมซักซอมเจาหนาท่ี
สรุปภารกิจประจําเดือนทุกเดือน 
มอบหมายงานตดิตามงาน
สม่ําเสมอ 

 
  

  

งานปองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย/ 
สํานักปลดั 
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รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิ

อืน่ๆทีส่าํคญัของหนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
1Bการประเมนิผลการ

ควบคมุภายใน 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 

 
หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ 

งานวเิคราะหนโยบายและแผน 
Uกิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
 
Uวตัถปุระสงค  
   เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินเปนไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 

 

๑. มีการเสนอโครงการเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แตยัง
ไมครบถวนในทุกประเด็น  
2. มีการแกไข เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน
บอยครั้ง 
3. การบันทึกขอมูลในระบบ
สารสนเทศ  E-plan ไมเปน
ปจจุบัน ผูรับผิดชอบไมได
บันทึกขอมูลระบุพิกัดของ
โครงการกอสราง การบันทึก
ขอมูลการลงนามในสญัญาและ
การเบิกจายไมเปนปจจุบัน  

1. มีการสงเสริมสนับสนุน
ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินแบบมีสวนรวม
โดยประชาคมทองถ่ิน 
2. การดาํเนินการเปนไป
ตามระเบียบกําหนดมี
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการ
สนับสนุน 
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลการจดัทํา
แผน และประชาคม
เทศบาลใหความเห็นชอบ 
3. ไดมีการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา สาํหรับ
ปงบประมาณแตละปซึ่งมี
ความตอเน่ืองและเปน
แผนกาวหนา ไวในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
แตไมสามารถลดความ
เสี่ยงได 
 

1. ประชาชนไมแสดงความ
คิดเห็น ในการเสนอโครงการ
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ครบถวนในทุกประเด็น 
2. ไมมีการจดัลําดับ
ความสําคญัของโครงการจึง
ทําใหมีการแกไข เพ่ิมเติม 
หรือเปลีย่นแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินบอยครั้ง 
3. การบันทึกขอมูลในระบบ
สารสนเทศ  E-plan ไมเปน
ปจจุบัน ผูรับผิดชอบไมได
บันทึกขอมูลระบุพิกัดของ
โครงการกอสราง การบันทึก
ขอมูลการลงนามในสญัญา
และการเบิกจายไมเปน
ปจจุบัน 

1. วิเคราะหถึงสาเหตุท่ี
ประชาชนไมแสดงความ
คิดเห็น หาเหตุ เพ่ือนําไป
ปรับปรุง แกไข  
2.จัดประชุมเพ่ือสรางความ
เขาใจระหวางผูบริหาร ผูนํา
ชุมชน  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เก่ียวกับ
การมีสวนรวมในการ จดัทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน       
3. จัดลําดับความสําคัญ
กอนหลัง ของปญหาในการ
บรรจไุวใน แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
4.จัดอบรมใหความรู 
ประชาชนเรื่องความสําคัญ
การจัดทําแผนกระบวนการ
มีสวนรวม 
 

งานวิเคราะห
นโยบายและแผน 
/สํานักปลัด 
 

 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม

แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ
ทีส่าํคญัของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
2Bการประเมนิผลการ

ควบคมุภายใน 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 

 
หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ 

งานวเิคราะหนโยบายและแผน 
Uกิจกรรมการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจาํป 
 
Uวตัถปุระสงค  
   เพ่ือใหการวางแผนและกําหนด
วงเงินงบประมาณประจําปและการ
ทําแผนงบประมาณลวงหนา
สอดคลองกับแผนพัฒนาของ
หนวยงาน บรรลุวัตถุประสงคและให
การใชจายเงินงบประมาณเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ถูกตองตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณฯ ของ อปท. พ.ศ.2541 
 

1. งบประมาณรายจาย
ประจําปท่ีตั้งไวไมเพียงพอ ตอ
การบริหาร ทําใหสวนราชการ
โอนและแกไขการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณบอยครั้ง  
2. การดาํเนินการดาน
งบประมาณตองทําใหเปน
ปจจุบันในระบบสารสนเทศ
กรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถ่ิน 
3. ปริมาณงานมากเมื่อเทียบ
กับเจาหนาท่ีรับผิดชอบคน
เดียวมีความเสี่ยงงาน
ปฏิบัติงานไมทันระยะเวลา
กําหนด 
 

1. แจงแนวทางการปฏิบัติ 
ตามระเบียบ หนังสือ 
สั่งการ ในท่ีประชุม
เจาหนาท่ีเพ่ือให
เจาหนาท่ีดําเนินการ 
ทราบ ในสวนท่ีเก่ียวกับ 
อํานาจของผูโอนหรือการ 
ดําเนินการในสวนท่ี 
เก่ียวของเชนการรายงาน
ผูกํากับดูแล     
 2. ตรวจสอบแผนการ 
ดําเนินการเปนประจําทุก 
เดือน  และดาํเนินการให 
เปนไปตามแผนเวนแตมี
เหตุผลจําเปน เรงดวนท่ี
ตองมีการปรับเปลีย่นตาม
นโยบายของหนวยงาน      
3. กําหนดการโอนและ 
แกไขการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณเปนรายไตร
มาสเวนแตมีเรื่องเรงดวน  
 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
แตไมสามารถลดความ
เสี่ยงได 
 

1. การโอนและแกไขการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
บอยครั้งยังคงมีมากกวา 5 
ครั้งตอป 
2. การปฏิบัติงานปจจุบันมี
การปรับเปลี่ยนกฎหมาย
และระบบสารสนเทศในการ
ทํางานอยูบอยครั้ง ทําให
ปฏิบัติงานไมทันตอหวง
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

1.ช้ีแจงระเบียบขอสั่งการใน
การดําเนินการงบประมาณ
กับเจาหนาท่ีทุกคนใหถือ
ปฏิบัติ  
2. กําหนดการปรับแผนการ
ดําเนินงาน รวมท้ัง การโอน
งบประมาณ การเปลี่ยนแปลง
และแกไขใหอยู ในระยะเวลา
ท่ีกําหนด  
3. ขออนุมัติเปดกรอบอัตรา
บุคลากรพนักงานจาง เพ่ิม 1 
อัตรา 

งานวิเคราะห
นโยบายและแผน 
/สํานักปลัด 

 
 

 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้

หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ

ทีส่าํคญัของหนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
3Bการประเมนิผลการ

ควบคมุภายใน 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 

 
หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ 

งานการเจาหนาที ่
Uกิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
Uวตัถปุระสงค 
   -เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย 
 ความเรียบรอย และถูกตองตาม  
พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงาน 
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
 

1. เทศบาลมีแนวโนมดานภาระ 
คาใชจายเงินเดอืนประโยชน
ตอบแทนอ่ืนและเงินคาจาง
ของขาราชการ หรือพนักงาน ส
วนทองถ่ินและลูกจาง ใกล
เคียงรอยละ ๔๐ ของเงิน
งบประมาณรายจายประจําป 
2. การวิเคราะหอัตรากําลัง 
ปริมาณงาน ไมเพียงพอหรือ
เหมาะสม 
3. พนักงานบางคนขาดความรู
ในการพัฒนาปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานและ
ไมสนใจเขารับการฝกอบรม
พัฒนา 

1. ศึกษาแนวทางการปรับ
ลดคาใชจาย ดานบุคลากร 
ใหเปนไปตาม ม.๓๕ แหง 
พ.ร.บ ระเบียบบริหารงาน 
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 
2.จัดโครงการฝกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานเพ่ือ
เพ่ิมทักษะ ความรู 
3. กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานโดยผูบริหาร 
และจัดทําขอตกลง
รวมกัน ระหวางผูบริหาร 
หัวหนาสวนราชการและ
ผูปฏิบัติงาน 
 

 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
แตไมสามารถลดความ
เสี่ยงได 
 

1. เทศบาลมีแนวโนมดาน 
ภาระ คาใชจายเงินเดือนประ
โยชนตอบแทนอ่ืนและเงินคา
จางของขาราชการ หรือ
พนักงาน สวนทองถ่ินและลูกจ
าง ใกลเคียงรอยละ ๔๐ ของ
เงินงบประมาณรายจาย
ประจําป 
2. การวิเคราะหอัตรากําลัง ปริมาณ
งาน ไมเพียงพอหรือเหมาะสม 
3. พนักงานบางคนขาดความรูใน
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานและไมสนใจเขารับ
การฝกอบรมพัฒนา 

1. ศึกษาแนวทางการ
ปรับลดคาใชจาย ดาน 
บุคลากร ใหเปนไปตาม 
ม.๓๕แหง พ.ร.บ ระเบียบ
บริหารงาน บุคคลสวน   
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2.จัดโครงการฝกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน 
3. กํากับดูแลการปฏิบัติ
โดยผูบริหาร และจัดทํา
ขอตกลงรวมกัน ระหวาง
ผูบริหาร หัวหนาสวน
ราชการและผูปฏิบัติงาน 
4. มีการจางเหมาบริการ
ชวยปฏิบัติงานในตําแหนง
ท่ีสามารถชวยเหลือการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
 

งานการเจาหนา
หนาท่ี/สํานักปลัด 

 
 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนวยงาน
ของรฐัหรอืภารกจิตามแผนการ

ดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆทีส่าํคญั
ของหนวยงานของรฐั/วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
4Bการประเมนิผลการ

ควบคมุภายใน 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 

 
หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ 

งานพฒันาชมุชน 
Uกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและงาน
สังคมสงเคราะห  
 
Uวัตถุประสงค 
      ใหบริการเก่ียวกับ 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานสังคมสงเคราะห งานสงเสริม 
อาชีพและพัฒนาสตรี และงาน 
อ่ืนๆท่ีกฎหมายกําหนด  
การชวยเหลือประชาชน 
 

การรับผิดชอบกิจกรรมงาน
พัฒนาชุมชนตามภารกิจของ
รัฐ มีบุคลากรเพียง 1 คน ซึ่ง
ไมเพียงพอตอปรมิาณงาน  
ตามภารกิจ งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน งานสังคม
สงเคราะห งานสงเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตร ีและงานอ่ืนๆ
ท่ีกฎหมายกําหนด  
ทําการใหบริการประชาชน
รวมถึงการบริหารจดัการ 
เอกสารภายในท่ีมีจํานวนมาก 
ไมสามารถดําเนินการไดทัน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง คําสั่ง
มอบหมายหนาท่ี 
  

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
แตไมสามารถลดความ
เสี่ยงได 
 

การเบิกจายงบประมาณ 
จายเบ้ียยังชีพ  โครงการในแผน
ดําเนินงานมีจํานวนมาก 
ทําการใหจัดทําเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย ไมแลว
เสร็จภายในระยะเวลากําหนด 

1.จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
 2. เมื่อมีกิจกรรม หรือ
งานท่ีตองใชบุคลากร
จํานวนมากควรจดัทํา
หนังสือขอความรวมมือ
สวนราชการอ่ืนเพ่ือ
บูรณาการงานรวมกัน  
3. เสนอขอการปรับปรุง
แผนอัตรากําลังเพ่ิมเติม 
ตําแหนงนักพัฒนาชุม 1 
ตําแหนง หรือเสนอจาง
เหมาบริการแรงงาน 1 
ตําแหนง 

 งานพัฒนาชุมชน/
สํานักปลดั 

 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม

แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 
ทีส่าํคญัของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน 
Uกิจกรรมการสํารวจขอมูลภาคสนาม 
 
Uวัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีครบถวนเปน
ธรรมตรวจสอบไดและเปนไปดวย
ความ เรียบ รอยและ ถูกต องตาม
ร ะ เ บี ย บ ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

ขาดบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ทําใหไมสามารถ
ปฏิ บัติ งานแผนท่ีภาษีและ
ทรัพยสินไดอยางเต็มท่ี 

จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินโดยการ
จัดทําแผนท่ีแมบท จดัทํา
Zone,Block,Lot  จัดทํา
แผนท่ีภาษี ในโปรแกรม
ประยุกตระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร 
(Ltaxgis) เพ่ือเก็บขอมูล
ท่ีดินในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลหวยไคร 

 มีการควบคุมภายในแต
ยังไมเพียงพอจึงไม
สามารถลดความเสี่ยงได 
 

การจัดเก็บภาษีมีการปรับเปลี่ยน
กฎหมาย ปจจบัุนขาดบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานงานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน     
โดยตรงจึงทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติงานแผนท่ีภาษีและ
ทรัพยสินไดอยางเตม็ท่ี 

1. เรงรดัใหนําขอมูลจาก
การสํารวจขอมูล
ภาคสนาม บันทึกลงใน
โปรแกรมแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือใช
เปนระบบสารสนเทศใน
การออกเก็บภาษี 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เพ่ือวาง
แผนการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตามแผนงานอยาง
เครงครดั 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้

หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 

ทีส่าํคญัของหนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน 
Uกิจกรรมการสํารวจขอมลูภาคสนาม 
ตามพระราช บัญญตัิภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ.2562 
 
Uวัตถุประสงค 
-เพ่ือใหการสํารวจขอมูลภาคสนาม 
เปนไปและถูกตอง ตาม
พระราชบัญญัตภิาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562 

 
 

1. ขาดบุคลากรและ
งบประมาณในการออก
สํารวจพ้ืนท่ี ทําใหงานลาชา 
ไมสามารถสํารวจขอมูลได
อยาง 100 %  
2.ขอมูลท่ีใชในการจัดทํา
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  ทําใหขอมูลท่ี
จัดทําแผนท่ีภาษี ไมเปน
ปจจุบัน 
 

สํารวจและยืนยันขอมูล
เดิมเพ่ือใชในการจัดเก็บ
ภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ. 2562 

มีการควบคุมภายในแตยัง
ไมเพียงพอจึงไมสามารถ
ลดความเสี่ยงได 

1. ขาดบุคลากรปฏิบัติงาน
ดานงานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  
2. เน่ืองจากเปนกฎหมายใหม 
จึงตองทําการศึกษา
รายละเอียดอยางรอบคอบทํา
ใหการปฏิบัติงานดานการ
สํารวจขอมลูมีความ งานลาชา 
ไมสามารถสํารวจขอมูลได
อยาง 100 % 
3. ขอมูลท่ีใชในการจัดทําแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินมี
การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  
ทําใหขอมูลท่ีจัดทําแผนท่ีภาษี 
ไมเปนปจจุบัน 
 

1.จัดสงบุคลากรเขารับ
การอบรมโปรแกรมท่ีใช
ในการจัดทําแผนท่ีภาษี
เพ่ือนํามาประยุกต ใน
การชวยสํารวจและเก็บ
ขอมูลในการจัดเก็บภาษี 
เน่ืองจากโปรแกรมมีการ
พัฒ นาอย างต อ เน่ื อ ง
บุคลากรไมมีองคความรู
เปนปจจุบัน  
2.  ร อ ก า ร จั ด ส ร ร
ตําแหน งเจาพ นักงาน
จั ด เก็ บ ฯ  จํ าน วน  1 
ตํ า แ ห น ง  จ า ก ก ร ม
สงเสรมิฯ  
3 . เส น อ จ า ง เห ม า
บ ริ ก า ร แ ร ง ง า น  1 
ตําแหนง ระหวางรอการ
จัดสรรตําแหนง 

กองคลัง 
 

 
 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม

แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 
ทีส่าํคญัของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานพัฒนาการจัดเก็บรายได 
Uกิจกรรมการจัดเก็บรายได 

 
Uวัตถุประสงค 
     เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดเปนไป
อย างมีประสิท ธิภาพ  จัด เก็บ ได
ครบถวนถูกตอง ไมมีลูกหน้ีคงคาง 
แล ะดํ า เนิ น ก าร ให เป น ไป ต าม
ระเบียบ 

 
 
 
 
 

1. ประชาชนผูเสียภาษีไมยื่น
แบบแสดงรายการเพ่ือเสีย
ภ า ษี ภ าย ใน ระยะ เวล า ท่ี
กําหนด 
2. เจาของท่ีดินไมไดอาศัยอยู
ในพ้ืนท่ี/เจาของท่ีดินไมทราบ
วาตนเองเปนผูท่ีตองยื่นแบบ
แสดงรายการท่ีดิน และชําระ
ภาษีประจําป  
3. เจาของท่ีดินเปลี่ยนแปลง
การทําประโยชนท่ีดินโดยท่ี
ไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงทํา
ใหการประเมินภาษีไมถูกตอง
ตามอัตราภาษี 
4. ยังมีลูกหน้ีภาษีคงคาง 
5. ขาดบุคลากรรับผิดชอบ
งานจัดเก็บรายไดโดยตรง 
 

1. จัดการประชาสัมพันธ
อยางตอเน่ือง 
2. ออกพ้ืนท่ีเพ่ือเปนการ
ใหบริการแกประชาชนผู
เสียภาษี 
3. เปดโอกาสสรางความ
เขาใจอันดีกับประชาชนผู
เสียภาษี 
 
 

มีการควบคุมภายใน ท่ี
เพียงพอแตยังไมสามารถ
ลดความเสี่ยงได 

1. ประชาชนผูเสียภาษียังไม
ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสีย
ภาษีภายในตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 
2. เจาของท่ีดินไมไดอาศัยอยู
ในพ้ืนท่ี/เจาของท่ีดินไมทราบ
วาตนเองเปนผูท่ีตองยื่นแบบ
แสดงรายการท่ีดิน และชําระ
ภาษีประจําป ครบทุกจํานวน
แปลง  
3. เจาของท่ีดินเปลี่ยนแปลง
การทําประโยชน ท่ีดินโดยท่ี
ไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงทํา
ใหการประเมินภาษีไมถูกตอง
ตามอัตราภาษี 
4 . ลูกห น้ีภาษี เดิมยังไมยื่น
ชําระภาษีคางทําใหยังมีลูกหน้ี
ภาษีคงคาง 
5. ขาดบุคลากรรับผิดชอบงาน
จัดเก็บรายไดโดยตรง 
 

1. เรงรดัสํารวจขอมลูการใช
ประโยชนท่ีดินและทรัพยสิน 
เพ่ือสรางความเขาใจกับ
ประชาชนและเพ่ือใหทราบ
การทําประโยชนและสามารถ 
จัดเก็บไดอยางครบถวน 
2. เพ่ิมชองทางการ
ประชาสมัพันธใหความรู
เก่ียวกับข้ันตอนการชําระ
ภาษีทุกประเภทอยาง
ตอเน่ือง โดยจัดทําแผนพับ
และข้ึนปายคัทเอาท 
3.ประชาสัมพันธเสียงตาม
สายภายในหมูบานในชวง
ระยะเวลาการรับชําระภาษี 
4.ออกหนวยรับชําระภาษี
ดําเนินการขอความรวมมือ
ประชาสมัพันธเสียงตามสาย
จากกํานัน ผูใหญบาน
ลวงหนา 
 

กองคลัง 

 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้

หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 

ทีส่าํคญัของหนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานการเงนิและบญัช ี
Uกิจกรรมการเบิกจายเงินผานระบบ 
e-Payment 
 
Uวตัถปุระสงค U            
     เพ่ือใหการเบิกจายเงินผาน
ระบบ e-Payment เปนไปอยาง
ถูกตองเปนปจจุบัน 

 

การเบิกอนุมัตเิบิกจายเงิน
ระบบ e-Payment  ธนาคาร
กําหนดผูใชงานไดเพียงราย
เดียว ทําใหขาดกระบวนการ
ตรวจสอบ อาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏบัิติงาน
ได 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจทานขอมูลกอนการ
อนุมัติกับขอมูลท่ีไดทําการ
บันทึกบัญชี และ         
งบการเงินประจําเดือน 

มีการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอแตยังไมสามารถ
ลดความเสีย่งได 

การเบิกอนุมัตเิบิกจายเงิน
ระบบ e-Payment ธนาคาร
กําหนดผูใชงานไดเพียงราย
เดียว ปจจุบันมอบให
นักวิชาการเงินและบัญชีเปน
ผูดําเนินการ ทําใหขาด
กระบวนการตรวจสอบ อาจ
ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได 
 

1 . ค วบ คุ ม  ติ ด ต าม ก าร
ปฏิบัติงานโดยผูอํานวยการ
กองคลัง 
2.กําชับใหผูปฏิบัติงานมีการ
ตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจาย และจํานวนเงินท่ี
จาย ผานระบบe-Payment 
ใหระเอียด กอนดําเนินการ
เบิกจาย. 

กองคลัง 

 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื

ภารกจิอืน่ๆ ทีส่าํคญัของ
หนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานการเงนิและบญัช ี
Uกิจกรรมการวางฎีกาเพ่ือเบิก
จายเงิน 
 
Uวตัถปุระสงค  
     เพ่ือใหหนวยงานผูเบิก
ดําเนินการวางฎีกาเบิกเงิน
โดยเร็วอยางชาไมเกินหาวัน
นับจากวันท่ีไดตรวจรับ
ทรัพยสินหรือตรวจรับงาน
ถูกตอง 

 
 
 
 

การวางเบิกฎีกาของหนวยงานผู
เบิกยังพบวามีการจดัวางฎีกา 
เกินหวงระยะเวลาการวางเบิก
ตามระเบียบกําหนด  (อยางชาไม
เกิน 5 วันนับจากวันตรวจรับ) 
ทําใหการเบิกจายเงินแกผูรับจาง
มีความลาชาออกไป  
 

จัดทําสมดุคุมการสงมอบ
เอกสารระหวางงานอ่ืน
กับงานการเงินและ
ระหวางสวนงานอ่ืนกับ
กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอแตยังไม
สามารถลดความเสี่ยง
ได 

ฎีกาท่ีงานการเงินไดรับจาก
หนวยงานผูเบิกกรณีการซื้อหรือ
จางทําของ ยังพบวามีการจัดวาง
ฎีกา เกินหวงระยะเวลาการวาง
เบิกตามระเบียบกําหนด  (อยาง
ชาไมเกิน 5 นับจากวันตรวจรับ) 
ทําใหการเบิกจายเงินแกผูรับจางมี
ความลาชาออกไป การปฏิบัติ
หนาท่ีไมเปนไปตามระเบียบฯ  
 

1. หัวหนาสาํนัก   และ
ผูอํานวยการกอง ควร
ควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปตามระเบียบกําหนด 
2. จัดทําบันทึกภายในเพ่ือ
แจงขอความรวมมือในการ
วางฎีกาเบิกจายใหเปนไป
ตามระเบียบกําหนด 
3. จัดทําสมุดคมุการสงมอบ
เอกสารระหวางงานอ่ืนกับ
งานการเงินและระหวาง
สวนงานอ่ืนกับกองคลัง 
 

ทุกสํานัก/กอง 

 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื

ภารกจิอืน่ๆ ทีส่าํคญัของ
หนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานการเงนิและบญัช ี
Uการจัดทําเอกสารประกอบ
ฎีกาของหนวยงานผูเบิก 
 
Uวตัถปุระสงค   
   1. เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ดานการเบิกจายถูกตองและ
ครบถวนตามระเบียบฯ 
2. เพ่ือใหการเบิกจายเปนไป
ดวยความรวดเร็วทันตอเวลา 

 

หนวยงานผูเบิกจดัทําเอกสาร
ประกอบฎีกายังไมถูกตอง ไม
ครบถวน ทําใหการเบิกจายลาชา 
และไมถูกตอง ตามระเบียบฯ 
 
 
 
 
 

1.  บันทึกขอความแจง
ใหหนวยงานผูเบิกทราบ
ถึงรายละเอียดของ
เอกสารประกอบฎีกาท่ีมี
สาระสําคญัประกอบดวย
อะไรบาง 
2. ในกรณีท่ีเจาหนาท่ี
กองคลังตรวจสอบฎีกาท่ี
หนวยงานผูเบิกมาวาง
เบิก พบวา  ไมถูกตองไม
ครบถวน กองคลังไดทํา
การสงคืนเอกสารใหกับ
หนวยงานผูเบิกรบั
เอกสารกลับไปแกไข 
 
 
 

มีการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอแตยังไม
สามารถลดความเสี่ยง
ได 

หนวยงานผูเบิกไมมีความเขาใจใน
ระเบียบหรือรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการเบิกจาย 
การแกไขยังคงเปนการแกไข
ตามท่ีกองคลังแจง ไมไดเกิดจาก
ความเขาใจอยางแทจริง ทําให
การเบิกจายมีความลาชา 
 
 

ควรใหงานการเจาหนาท่ี
เพ่ิมเน้ือหาในการจดั
ฝกอบรมภายในหนวยงาน
ในหัวขอการเบิกจายเพ่ือให
บุคลากรมีความรู เก่ียวกับ
การเบิกคาใชจายประเภท
ตาง ๆ รวมถึงระเบียบ
เก่ียวกับการเบิกจายเงิน 
เพ่ือใหทราบถึงสาระสําคญั
ในเอกสารประกอบฏีกาเบิก
จายเงินอยางถูกตองตรงกัน 

ทุกสํานัก/กอง 

 
 
 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิ
อืน่ๆ ทีส่าํคญัของหนวยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในทีม่อียู 
 
 

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

 
 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู 
 
 
 

 
 

การปรบัปรงุการควบคมุ
ภายใน 

 
 

 
 

หนวยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 

ดานพัสดุและทรัพยสิน 
Uการปฏิบัติงานพัสดุ 
 
Uวัตถุประสงค 
    เพ่ือใหการบริหารงาน
เก่ียวกับการพัสดุเปนไปพระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจดัจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 

 
 

1.บุคลากรท่ีรับผิดชอบใน
ดานพัสดยุังไมมคีวามชํานาญ
เน่ืองจากตองศึกษาระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และตอง
ศึกษาข้ันตอนในการปฏิบัติ
บนระบบปฏบัิติการ อาทิ
ระบบ e-gp และระบบ       
e-LAAS ไปดวย 
2. แนวทางปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจางมีการ
ปรับเปลีย่นแนวทางอยูตลอด
ทําใหบุคลากรไมสามารถ
ปฏิบัติไดเปนปจจุบัน 
 
 

 บุคลากรดานพัสดเุขา
รับการอบรมแนวทาง
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐโดย
กรมบัญชีกลางและ
ทองถ่ินจังหวัดจัดการ
ฝกอบรม 

มีการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอแตยังไม
สามารถลดความเสี่ยง
ได 

1.บุคลากรท่ีรับผิดชอบในดาน
พัสดุยังไมมีความชํานาญเน่ืองจาก
ตองศึกษาระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ และตองศึกษาข้ันตอน
ในการปฏิบัติบนระบบปฏิบัติการ 
อาทิระบบ e-gp และระบบ       
e-LAAS ไปดวย 
2. แนวทางปฏิบัติในการจดัซื้อจัด
จางมีการปรับเปลีย่นแนวทางอยู
ตลอดทําใหบุคลากรไมสามารถ
ปฏิบัติไดเปนปจจุบัน 
 
 

1. จัดสงบุคลากรท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบงานพัสดุเขารับ
การอบรมอยางสม่ําเสมอ
เพ่ือศึกษาเรียนรูใหเขาใจใน
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ เพ่ือ
จะไดปฏิบัติไดถูกตอง เปน
ประโยชนตอทางราชการ 
2. บุคลากรดานพัสดุควร
ศึกษาระบบ e-gp และ
ระบบ  e-LAAS อยูเสมอ
และควรดําเนินการตาม
ข้ันตอนของระบบใหเปนไป
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
และคําวินิจฉัย 
3. หัวหนาสาํนัก   และ
ผูอํานวยการกอง ควร
ควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปตามระเบียบกําหนด 
 

ทุกสํานัก/กอง 

 
 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้

หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิ
อืน่ๆ ทีส่าํคญัของหนวยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานวศิวกรรม  
Uกิจกรรมการออกแบบและ
รับรองการออกแบบงานกอสราง 

 
UวตัถปุระสงคU  
   - เพ่ือใหการปฏิบัติงานดาน
การออกแบบและรับรองการ
ออกแบบงานกอสรางเปนไปตาม
หนังสือสั่งการหรือระเบียบ
กําหนด 

 

1.ขาดเจาหนาท่ีท่ีมีทักษะ
เฉพาะในการปฏิบัติงาน
ดานสํารวจ ออกแบบ 
ประมาณการโดยเฉพาะ 
2.ผูท่ีทําหนาท่ีสํารวจ
ออกแบบประมาณการ 
และผูตรวจสอบเปนบุคคล
เดียวกัน 

หนังสือดวนท่ีสุด ท่ีกค
(กวพ)0421.3/ว471 ลว. 
27 ธ.ค.56 และอางถึงมติ
ครม.ใหจางเอกชนหรือ
หนวยงานราชการท่ี
เก่ียวของเปนผูออกแบบ
และควบคมุงานกอสราง 

 

มีการควบคุมท่ี
เพียงพอแตไมสามารถ
ลดความเสีย่งได 

 

1.ขาดบุคลากรท่ีมีความรูทาง
วิศวกรรมไมเพียงพอ  
2.โครงการกอสรางท่ีไดรับ
อนุมัติมีปรมิาณงานมาก สงผล
ใหการควบคุมงานเกิดความ
เสี่ยง 

 

1.หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค
(กวพ)0421.3/ว471 
ลว. 27 ธ.ค.56 
2. กรณีมีปรมิาณงานมาก
ควรตั้งงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการจางเอกชนหรือ
หนวยงานราชการท่ี
เก่ียวของเปนผูออกแบบ
และควบคมุงานกอสราง 
3. สรรหาบุคลากรใน
ตําแหนงวิศวกร เพ่ือใหมี
บุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะ
ในการปฏิบัติงานดาน
สํารวจ ออกแบบ ประมาณ
การโดยตรงมาชวยในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ผูอํานวยการกองชาง
ควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปตามกฎหมาย
กําหนด 
 

กองชาง 

 

 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้

หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิ
อืน่ๆ ทีส่าํคญัของหนวยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานวศิวกรรม 
Uกิจกรรมการกําหนดราคากลางใน
ระบบ e-GP (กรณีเกิน 
2,0000,000 บาท) 

 
U วตัถุประสงค   
   - เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการ
กําหนดราคากลางในระบบ e-GP 
(กรณีเกิน2,0000,000 บาท) 
ถูกตอง เปนไปตามระเบียบกําหนด 

 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติยังไม
เขาใจข้ันตอนในการจัดทํา
ราคากลางผานระบบ e-GP 
สงผลใหการกําหนดราคา
กลางลาชาและไมถูกตอง 

1. ตามหนังสือดวนท่ีสดุ ท่ี
มท 0808.2/ว1736 
ลว. 30 ส.ค. 60  
2. ตามหนังสือดวนท่ีสดุ ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว. 
24 ส.ค. 60 

 มีการควบคมุท่ีเพียงพอ
แตไมสามารถลดความ
เสี่ยงได 

เจาหนาท่ีกองชางขาด
ความรูความเขาใจใน
ข้ันตอนการจัดทําราคากลาง
ในระบบ e-GP สงผลใหการ
กําหนดราคากลางเปนไป
ดวยความลาชาและอาจไม
ถูกตอง 

1. ตามหนังสือดวนท่ีสดุ ท่ี
มท 0808.2/ว1736 ลว. 
30 ส.ค. 60  
2. ตามหนังสือดวนท่ีสดุ ท่ี 
กค 0405.4/ว322 ลว. 24 
ส.ค. 60 
3. สงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเขา
รวมการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการบันทึกขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP 
4. ผูอํานวยการกองชาง
ควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปตามกฎหมายกําหนด 
 
 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
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ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื

ภารกจิอืน่ๆ ทีส่าํคญัของ
หนวยงานของรฐั/วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
 

งานไฟฟาสาธารณะ 
Uกิจกรรมการสํารวจซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ  

 
UวตัถปุระสงคU         
       เพ่ือใหการดําเนินการ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ งาน
ควบคุมในการตดิตั้งไฟฟา 

สาธารณะ และงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย
เปนไปดวยความสะดวก
เรียบรอย รวดเร็ว   
 
 
 
 
 
 

1. การบริการในดานการ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะไม
สามารถสนองตอบความ
ตองการของประชาชนได
รวดเร็ว 
2 เครื่องมือเครื่องใชในการ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะยัง
ไมเพียงพอและไมครอบคลุม
ตอการใหบริการ 

1. ควบคุม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยหัวหนาฝาย/
ผูอํานวยการกอง 
2. เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบ
ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ 

กฎหมาย ขอสั่งการท่ี
เก่ียวของอยางเครงครัด 
 

 มีการควบคมุท่ี
เพียงพอแตไมสามารถ
ลดความเสีย่งได 

1. การซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

ไมมตีําแหนงชางไฟฟาโดยตรง 

รวมท้ังขาดเครื่องมือเครื่องจักรท่ี
ใชปฏิบัติงาน 
2. การดําเนินการซอมแซมไฟฟา
สาธารณะตามคํารองยังไม
สามารถแกปญหาไดทันทวงที 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สาํรวจและปรับปรุงระบบ
ไฟฟาสาธารณะและจัดหา
อุปกรณในการซอมแซม
ควบคุมใหมท้ังหมด 
2. จัดซื้อเครื่องมเีครื่องจักรท่ี
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

กองชาง 

 



แบบ ปค.5 
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ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้

หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิ
อืน่ๆ ทีส่าํคญัของหนวยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานสิง่แวดลอม 
Uกิจกรรมความเสี่ยงในงาน
บริหารจดัการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 
Uวตัถปุระสงค 
   - เพ่ือใหการแกไขปญหาขยะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และ
สามารถบรรเทาปญหาภาวะโลก
รอน และปญหาสิ่งแวดลอมได
อยางยั่งยืน 
 

1. ขยะนอกพ้ืนท่ีและขยะ
ไมไดคัดแยกสงผลตอภาระ 
หนาท่ีในการฝงกลบและ
พ้ืนท่ีบอขยะจนทําใหบอฝง
กลบเตม็ในเวลาอันใกล 
2.บุคลากรขาดความรู
ความเขาใจในกฎหมายท่ี
ออกมาใหมเรื่อยๆ 
3.บุคลากรในสังกัดไม
เขาใจบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 
4.การปฏิบัติงานใน
ปจจุบันไดรับมอบหมาย
งานอ่ืนๆมากกวางานหลัก
หรืองานในหนาท่ี 
 
 

1. รถบริการเก็บขนขยะใน
พ้ืนท่ีของหนวยงานพรอม
บุคลากร 
2. การสรางจิตสํานึกใหแก
ประชาชนในการมีสวนรวม
ในการจัดเก็บขยะ และคัด
แยกขยะ 
3. การมอบหมายหนาท่ี 
พรอมคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการควบคุมท่ี
เพียงพอแตไมสามารถ
ลดความเสีย่งได 

1. ขยะนอกพ้ืนท่ีและขยะไมไดคัด
แยกสงผลตอภาระ หนาท่ีในการ
ฝงกลบและพ้ืนท่ีบอขยะจนทําให
บอฝงกลบเตม็ในเวลาอันใกล 
2.บุคลากรขาดความรูความเขาใจ
ในกฎหมายท่ีออกมาใหมเรื่อยๆ 
3.บุคลากรในสังกัดไมเขาใจ
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
4.การปฏิบัติงานในปจจุบันไดรับ
มอบหมายงานอ่ืนๆมากกวางาน
หลักหรืองานในหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางแผนจัดทําโครงการเพ่ือ
สรางจิตสํานึกใหประชาชนมี
สวนรวมในการคัดแยกและ
รวมกันแกปญหาขยะ รวมกัน
สองสองดูแลคนลักลอบท้ิงขยะ 
2. ใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
เขารับการฝกอบรมศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวของสม่ําเสมอ  
3. ออกคําสั่งในการแบงงาน
และมอบหมายหนาท่ีภายใน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมใหชัดเจนเพ่ือกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร
ในสังกัด 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 
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ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้

หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 

ทีส่าํคญัของหนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานสัตวแพทย 
Uกิจกรรมการปองกันโรคติดตอจาก
สุกรในโรงฆาสตัว 

 
UวตัถปุระสงคU  
    - เพ่ือปองกันมิใหมีเช้ือโรคจาก
สุกรท่ี นํามาฆ าในโรงฆ าสัตว ไปสู
ผูบริโภค 
 

การบงช้ีหรือตรวจสอบ
เช้ือโรคในสุกรท่ีนําเขา
มาฆาในโรงฆาสตัววา
เปนโรคติดตอไดหรือไม
ในขณะท่ีทําการฆา 
 
 
 
  

1. ใหมีการนําสุกรเขามาไวคอก
พัก 6 ช่ัวโมงกอนฆา 
2. ตรวจใบอนุญาตใหยายสัตว
ท่ีรับรองจากปศุสัตว จากสัตว
ทุกตัวท่ีนํามาฆา 
3. ทําความสะอาดโรงฆาสัตว
หลังฆาเสร็จเปนประจําทุกวัน 
และ ทําความสะอาดครั้งใหญ 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 
4. มีการนําช้ินเน้ือตัวอยางสุกร
ท่ีนํามาฆา สงหองปฏิบัติการ 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 

 การควบคุมท่ีเพียงพอ
แตไมสามารถลดความ
เสี่ยงได 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจุบันการแพรระบาดเช้ือ
โรคในสุกรยังมีแพรระบาด 
การบงช้ีหรือตรวจสอบเช้ือ
โรคในสุกรท่ีนําเขามาฆาใน
โรงฆาสัตววาเปนโรคติดตอ
อยางทันทียังไมสามารถทําได 
 
 
 
  

1. ดําเนินการตามพระราช 
บัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือ
การจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ.
2559 
2. ใหมีการนําสุกรเขามาไว
คอกพัก 6 ช่ัวโมงกอนฆา 
3. ตรวจใบอนุญาตใหยายสัตว
ท่ีรับรองจากปศุสัตว จากสัตว
ทุกตัวท่ีนํามาฆา 
4. ทําความสะอาดโรงฆาสัตว
หลังฆาเสร็จเปนประจําทุกวัน 
และ ทําความสะอาดครั้งใหญ 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 
5. มีการนําช้ินเน้ือตัวอยาง
สุกรท่ีนํามาฆา สง
หองปฏิบัติการ สัปดาหละ 1 
ครั้ง 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 



แบบ ปค.5 
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ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้

หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 

ทีส่าํคญัของหนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ตาํบลหวยไคร 
Uกิจกรรมดานการเงินและบัญชี 

 
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การเงินและบัญชีเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการนําเงินรายไดของสถาน 
ศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2551 และกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใน
การปฏิบัติงาน  

1. การเบิกจายเงินและ
การบันทึกบัญชีไม
เปนไปตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดไว  
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ดานงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี ไมมี
ความรูความเขาใจอยาง
ชัดเจน ทําใหการ
ปฏิบัติงานเกิด
ขอผิดพลาด 
 

1. คําสั่ง/มาตรการควบคุมดูแล
เจาหนาท่ีใหมีความรับผิดชอบ
ตองานท่ีไดรับมอบหมายหาก
ละเลยการปฏิบัตจินกอใหเกิด
ความเสยีหายควรมีบทลงโทษ 
2. ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานท่ีไดรับ
มอบหมายเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจตอการปฏิบัติงานอยาง
แทจริง 
 

การควบคุมท่ีมีอยูยังไม
มีความเพียงพอ พบ
ความผิดพลาดท่ีมี
ระดับสูง  

1. การเบิกจายเงินและการ
บันทึกบัญ ชีไม เปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว  
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดาน
งบประมาณ การเงิน การ
บัญชี ไมมีความรูความเขาใจ
อ ย า ง ชั ด เจ น  ทํ า ให ก า ร
ปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด   
 

1. คําสั่ง/มาตรการในการ
ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมี
ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมายหากละเลยการ
ปฏิบัติจนกอใหเกิดความ
เสียหายควรมบีทลงโทษ 
2. ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง 
3. ผูอํานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแนวทางของ
กฎหมายกําหนดอยาง
เครงครดั 
 

กองการศึกษา 
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ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้

หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 

ทีส่าํคญัของหนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ตาํบลหวยไคร 
Uกิจกรรมดานการพัสด ุ

 
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการดําเนินงานดานการ
จัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความ
เรียบรอย และถูกตองตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ  
ท่ีเก่ียวของ 

1. การดําเนินการจัดหา
พัสดุยังไมไดเขาระบบ e-GP  
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ดานพัสดุ ไมมีความรูความ
เขาใจอยางชัดเจน ทําให
การปฏิบัติงานเกิด
ขอผิดพลาด   
 

1. คําสั่ง/มาตรการ
ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมี
ความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายหากละเลย
การปฏิบัตจินกอใหเกิด
ความเสยีหายควรมี
บทลงโทษ 
2. ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง 
 
 

การควบคุมท่ีมีอยูยังไม
มีความเพียงพอ พบ
ความผิดพลาดท่ีมี
ระดับสูง  

1. การดําเนินการจัดหาพัสดุ
ยังไมไดเขาระบบ e-GP  
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดาน
พัสดุ ไมมีความรูความเขาใจ
อยางชัดเจน ทําใหการ
ปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด   
 

1. คําสั่ง/มาตรการในการ
ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมี
ความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายหากละเลย
การปฏิบัตจินกอใหเกิด
ความเสยีหายควรมี
บทลงโทษ 
2. ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง 
3. ผูอํานวยการกอง
การศึกษาตรวจทานการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
แนวทางของกฎหมาย
กําหนดอยางเครงครัด 
 

กองการศึกษา 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 

 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้

หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 

ทีส่าํคญัของหนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานโรงเรยีนเทศบาลตาํบลหวยไคร 
Uกิจกรรมดานงานบริหารการศึกษา 
 
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการดําเนินงานดานการ
บริหารการศึกษาเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. ขาดบุคลากรท่ีมคีวามรู
ความสามารถดานการ
จัดการจดัการศึกษา
โดยตรง 
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ดานการจดัทําแผนการ
ศึกษา การจัดทํา
งบประมาณ ไมมีความรู
ความเขาใจอยางชัดเจน 
ทําใหการปฏิบัติงานเกิด
ขอผิดพลาด และการ
พัฒนาการเรียนการสอนยัง
ไมมีความเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 
 

1. ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง 
2. เรงรดัใหมีการจัดสรร
บุคลากรเพ่ิมตามกรอบ
อัตรากําลังโดยดวน 
3. ปรับปรุงแผนอัตรา กําลัง
เพ่ิมเตมิ เพ่ือสรรหาตาํแหนง
นักสันทนาการ 
 

การควบคุมท่ีมีอยูยัง
ไมมีความเพียงพอ พบ
ความผิดพลาดท่ีมี
ระดับสูง  

1. ขาดบุคลากรท่ีมคีวามรู
ความสามารถดานการจดัการ
จัดการศึกษาโดยตรง 
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดาน
การจัดทําแผนการศึกษา การ
จัดทํางบประมาณ ไมมี
ความรูความเขาใจอยาง
ชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงาน
เกิดขอผิดพลาด และการ
พัฒนาการเรียนการสอนยังไม
มีความเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 
 

1. ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง 
2. เรงรดัใหมีการจัดสรร
บุคลากรเพ่ิมตามกรอบ
อัตรากําลังโดยดวน 
3. ปรับปรุงแผนอัตรา กําลัง
เพ่ิมเตมิ เพ่ือสรรหาตาํแหนง
นักสันทนาการ 
4. ออกคําสั่ง/มาตรการในการ
ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมี
ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมายหากละเลยการ
ปฏิบัติจนกอใหเกิดความ
เสียหายควรมบีทลงโทษ 
5. ผูอํานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแนวทางของ
กฎหมายกําหนดอยาง
เครงครดั 

กองการศึกษา 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนวยงาน

ของรฐัหรอืภารกจิตามแผนการ
ดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่าํคญั
ของหนวยงานของรฐั/วตัถปุระสงค 

 
ความเสีย่ง 

 
การควบคมุภายในทีม่อียู 

 
 

 
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
 
 

 
ความเสีย่งทีย่งัมอียู 

 
 
 

 
การปรบัปรงุการควบคมุ

ภายใน 
 
 

 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

งานโรงเรยีนเทศบาลตาํบลหวยไคร 
Uกิจกรรมดานการเงินและบัญชี 

 
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเงิน
และบัญชีเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2551 และ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
  

1. การเบิกจายเงินและ
การบันทึกบัญชีไมเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดไว  
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ดานงบประมาณ การเงิน 
การบัญชี ไมมีความรู
ความเขาใจอยางชัดเจน 
ทําใหการปฏิบัติงานเกิด
ขอผิดพลาด   
 

1. กําหนดมาตรการ
ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมี
ความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายหากละเลย
การปฏิบัตจินกอใหเกิด
ความเสยีหายควรมี
บทลงโทษ 
2. ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง 
 

การควบคุมท่ีมีอยูยังไม
มีความเพียงพอ พบ
ความผิดพลาดท่ีมี
ระดับสูง  

1. การเบิกจายเงินและการ
บันทึกบัญชีไมเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว  
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดาน
งบประมาณ การเงิน การ
บัญชี ไมมีความรูความเขาใจ
อยางชัดเจน ทําใหการ
ปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด   
 

1. ออกคําสั่ง/มาตรการ
ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมี
ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมายหากละเลยการ
ปฏิบัติจนกอใหเกิดความ
เสียหายควรมบีทลงโทษ 
2. ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง 
3. ผูอํานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแนวทางของ
กฎหมายกําหนดอยาง
เครงครดั 
 
 

กองการศึกษา 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง       



แบบ ปค.5 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุวนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

  
ชื่อผูรายงาน 

                                           (นายเสถียร  กาโน) 
                                                 ตาํแหนง   นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

                                                 วนัที ่ 31  เดอืน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖2 
 

หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิ
อื่นๆ ทีส่าํคัญของหนวยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

 

งานโรงเรยีนเทศบาลตาํบลหวยไคร 
Uกจิกรรม 
     ดานการพัสด ุ
 
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการดําเนินงานดานการ
จัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความเรียบรอย 
และถูกตองตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จาง และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 

1. การดํ า เนินการจัดหา
พัสดุยังไมไดเขาระบบ e-GP  
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ดานพัสดุ ไมมีความรูความ
เขาใจอยางชัดเจน ทําให
การปฏิบัติงานเกิด
ขอผิดพลาด   
 

1. กําหนดมาตรการ
ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมี
ความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายหาก
ละเลยการปฏิบัตจิน
กอใหเกิดความเสียหาย
ควรมีบทลงโทษ 
2. ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง 
 
 
 

การควบคุมท่ีมีอยูยังไม
มีความเพียงพอ พบ
ความผิดพลาดท่ีมี
ระดับสูง  

1. การดําเนินการจัดหาพัสดุ
ยังไมไดเขาระบบ e-GP  
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดาน
พัสดุ ไมมีความรูความเขาใจ
อ ย า ง ชั ด เจ น  ทํ า ให ก า ร
ปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด   
 

1. ออกคําสั่ง/มาตรการ
ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหมี
ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมายหากละเลยการ
ปฏิบัติจนกอใหเกิดความ
เสียหายควรมบีทลงโทษ 
2. ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง 
3. ผูอํานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแนวทางของ
กฎหมายกําหนดอยาง
เครงครดั 
 

กองการศึกษา 



แบบ ปค. ๖ 

 

รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคมุภายในของผูตรวจสอบภายใน 

เรียน     นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

ผูตรวจสอบภายในของ  เทศบาลตําบลหวยไคร  ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2  ดวยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน 
และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได  ทันเวลา  และโปรงใส  รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

       จากผลการสอบทานดังกลาวผูตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวยไคร  
มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยางไรก็ดี  มีขอตรวจพบและหรือขอสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  สรปุไดดังนี้ 

๑. ความเสี่ยง 
๑.๑ ความเสี่ยงในติดตามผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน พบวา หนวยรับตรวจยัง

ไมใหความสําคัญกับการปรับปรุง แกไข ภารกิจงานท่ีไดออกรายงานขอเสนอแนะหรือขอสังเกตไว ทําใหเม่ือมี
หนวยงานภายนอกเขาทําการตรวจสอบจึงยังพบขอผิดพลาดนั้นซํ้า อาจนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีละเวนการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแนวทางท่ีถือปฏิบัติได 

1.2 ความเสี่ยงในดานการดําเนินการทางดานการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา พบวา 
บุคลากรของสถานศึกษา ยังมีการปฏิบัติงานท่ีไมสอดคลองเปนปจจุบันตามระเบียบ กฎหมายกําหนด 

1.3 ความเสี่ยงในการใชและรักษารถยนตและการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
พบวา การใชรถยนตสวนกลางกรณีออกนอกพ้ืนท่ีไมมีการจัดทําใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตฯ พ.ศ. 2548 กําหนด 

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 2.1 กําหนดแผนตรวจสอบในปถัดไปเพ่ือทําการติดตามการปรับปรุง แกไขภารกิจงานท่ีได
ออกรายงานขอเสนอแนะหรือขอสังเกตไว เพ่ือเสนอใหผูบริหารหรือผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการตอไป 

    2.2 กําหนดแผนตรวจสอบในปถัดไปเพ่ือเขาตรวจทาน ติดตามและแนะนําการดําเนินการ
ทางดานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา โดยใหดําเนินการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  
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 2.2 กําหนดแผนตรวจสอบในปถัดไปเพ่ือเขาตรวจทาน ติดตามและแนะนําการดําเนินการ 

ในการใชและรักษารถยนตและการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นของหนวยงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  

 
      

(ลงชื่อ) 
       (นางสาวกาญจนา  คําปน) 

ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
        วันท่ี 31 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
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