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

                                            29   ตุลาคม  2561 

เรื่อง  จัดสงแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมระดับหนวยงานของรัฐ 

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. 2561 
เรียบรอยแลว จึงขอจัดสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ ตามสิ่งท่ีสงมาดวยนี้
เพ่ือใหทานไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 
(นายเสถียร  กาโน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
โทร. 0-5376-3235 
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แบบ ปค.4 

เทศบาลตาํบลหวยไคร 
อาํเภอแมสาย  จงัหวัดเชยีงราย 

รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคมุภายใน 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที ่๓๐  เดอืน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

องคประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอสรปุ 

๑. สภาพแวดลอมของการควบคมุ 
     ผูบริหารขององคกรไดสรางบรรยากาศของการควบคุม
เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน  โดยการยึดม่ัน
ในคุณคาของความซ่ือตรงและจริยธรรม การบริหารงาน
ภายใน หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกองมีความเปนอิสระจาก
ฝายบริหารและมีหนาท่ีกํากับดูแลสํานัก/กองใหมีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน ตามโครงสรางองคกร หนวยงาน
ใหความสําคัญกับการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมีมาตรการกําหนดให
บุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 
     

 
 

     เทศบาลตําบลหวยไครมีสภาพแวดลอมของ
การควบคุมในภาพรวมเหมาะสมและมีสวนทําให
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล โดยหนวยงานได
จัดใหมีประมวลคุณธรรมจริยธรรม และยังให
ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในโดย
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
ประกาศใชในองคกร จัดใหมีคณะทํางานเพ่ือ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาล
ตําบลหวยไคร ตามคําสั่งท่ี 985/2561 ลงวันท่ี 
11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยแตงตั้งหัวหนาสวน
ราชการทุกสํานัก/กองในสังกัดเทศบาลตําบลหวย
ไครเพ่ือใหทําการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในอยางเปนอิสระ สรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบั ติ งาน  โดยใหพนั กงาน เสนอแผนการ
ฝกอบรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองคความรู 
ตามมาตรฐาน กําหนดตํ าแหน งเพ่ื อให การ
ดําเนินงานในอนาคตมีประสิทธิภาพ 

๒. การประเมนิความเสี่ยง 

    เทศบาลตําบลหวยไครไดระบุวัตถุประสงคการควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
องคกรไว ระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการ
ควบคุมภายในอยางครอบคลุมท้ังหนวยงาน พิจารณาโอกาส
ท่ีอาจเกิดการทุจริต ไดระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน      
 

 
 

     เทศบาลตําบลหวยไครไดนําระบบการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีเปนสากลมาปรับใช นําแนวปฏิบัติ
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง มาทําการ
ประเมินความเสี่ยงตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
ท่ีกําหนด มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
พิจารณาและหาแนวทางปองกันความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดการทุจริต และมีการประเมินความ
เสี่ยงของหนวยตรวจสอบภายในกอนจัดทํา
แผนการตรวจสอบปถัดไป 
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องคประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอสรปุ 

๓. กจิกรรมการควบคมุ 

     เทศบาลตําบลหวยไครไดประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายในโดยพิจารณาวา ปจจุบันการปฏิบัติตาม
การสั่งการของผูบริหารไดลดหรือควบคุมความเสี่ยงให
สามารถบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุมไดนําไป
ปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร โดยในกระบวนการดําเนินการตาง ๆ 
ไดระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมอยางชัดเจน เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติจริง รวมท้ังใหมีการพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมดานเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 
และเพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได  

 
 

     ในภาพรวมเทศบาลตําบลหวยไคร มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง โดยสํานัก/กองไดระบุกิจกรรม
ควบคุมใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ 
และมีการทบทวนกิจกรรมทุกปเพ่ือติดตามไมให
เกิดความเสี่ยงซํ้าหรือพบความเสี่ยงใหมและไดนํา
เทคโนโลยีมาปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมให
ทันสมัยเพ่ือสนับสนนุใหการบริหารความเสี่ยงบรรลุ
วัตถุประสงคภายใตการกํากับดูแลโดยผูบริหารและ
หัวหนาสวนราชการตามสายการบังคับบัญชาอยาง
เครงครัด 

๔. สารสนเทศและการสือ่สาร 
     เทศบาลหวยไครมีสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน ไดเพ่ิมชองทางการสื่อสารดวย
สารสนเทศ และ/หรือไดนําสารสนเทศเพ่ือใหหนวยงาน
เขาใจถึงความรับผิดชอบและความสําคัญของการควบคุม
ภายในอยางเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล 
      

 
 

 
 

      เทศบาลตําบลหวยไครไดจัดทําเวปไซดของ
หนวยงานเพ่ือรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพ่ือใช
สนับสนุนการปฏิบัติงานและเพ่ือการสื่อสารท่ี
เหมาะสม  ใหอิสระในการใชสื่อสารสนเทศเพ่ือ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด พัฒนา
ระบบเครือขายใหสามารถชวยใหการสื่อสารรวด
รวด ทันเวลาและสะดวกตอผูใชงานท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน จัดทําสื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบตาง ๆ เพ่ือเผยแพรท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานอยางเพียงพอและเหมาะสม  

5. กจิกรรมการตดิตามผล 
     เทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและ
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติท้ังใน
สวนของฝายบริหาร ผูปฏิบัติงานและผูตรวจสอบภายใน 
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการในแต
ละองคประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 องคประกอบ 
และไดสื่อสารขอบกพรอง หรือจุดออนของการควบคุม
ภายในอยางทันเวลาตอฝายบริหารและผูกํากับดูแล เพ่ือให
สามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม  

 
 

     ในภาพรวมเทศบาลตําบลหวยไครมีระบบการ
ติดตามประเมินผลท่ีมีความเหมาะสม สํานัก/กอง
ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน มีการนําเสนอจุดออนหรือ
ขอบกพรองใหผูบริหารทราบและพิจารณาผูบริหาร
มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่อง ผูตรวจสอบภายในไดเขาสอบ
ทานการปฏิบัติงานและประเมินความเสี่ยงจากการ
สอบทานและจากการสังเกตการปฏิบัติงานเพ่ือ
พิจารณาระดับความเสี่ยง และจัดวางแผนการ
ตรวจสอบเสนอผูบริหารจากความเสี่ยงท่ีมีระดับสูง
ไปหาความเสี่ยงท่ีมีระดับต่ําในปงบประมาณถัดไป 
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ผลการประเมนิโดยรวม 
      เทศบาลตําบลหวยไครไดประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวง 
การคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบวา
เทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการตามองคประกอบของการควบคุมภายใน อยางเพียงพอเหมาะสม แต
อยางไรก็ตามเพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหม และเพ่ือใหระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน ไดดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ีอวางแผนการควบคุมในปงบประมาณ
ถัดไปตามวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมแลว 

 
 

 
 

                                               ชือ่ผูรายงาน 
                                                                (นายเสถียร  กาโน) 
                                                 ตาํแหนง   นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
                                                 วนัที ่   29  เดือน   ตลุาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

                                                                                                                               

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในทีม่ีอยู การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

งานการเจาหนาที ่
Uกจิกรรม 
การบริหารงานบุคคล 
Uวตัถปุระสงค 
   -เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป 
ดวยความเรียบรอยและถูกตอง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
 

 
กรอบภาระคาใชจาย
เงินเดือนประโยชนตอบ
แทนอ่ืนฯ ตามมาตรา 35 
สงผลใหการปฏิบัติงานของ
ทองถ่ินไมมีความคลองตัว 
สงผลใหเกิดงานมีมากกวา
จํานวนคนท่ีมีอยู 

 

 
1. การรายงานภาระคาใชจายฯ 
(คํานวณ 40%) ตาม มาตรา35 
ของ พ.ร.บ ระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 
2542 ตอผูบริหารเปนประจํา
ทุกป 
2. คณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 
3. แผนอัตรากําลังพนักงาน
พนักงานสามป 
 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และได
ดําเนินการอยางตอเน่ือง
จึงชวยใหการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุม
ความเสีย่งท่ียังมีอยู
เพ่ือใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดตอไป 

 
1. ภาระคาใชจาย
เงินเดือนประโยชนตอบ
แทนอ่ืนฯ มีแนวโนมใกล
เคียงรอยละ ๔๐ ของเงิน
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
2. การวิเคราะห อัตรา 
กําลั ง ปริมาณงาน ไม
เพียงพอหรือเหมาะสม 
3 พนักงานบางคนยังมี
ค วาม รู ใน ก าร พั ฒ น า
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานยังไมเพียงพอ 
และไมสนใจเขารับการ
ฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ทักษะความรู 

 
๑. กําชับใหทําสํานัก/กอง
ศึกษาแนวทางการปรับ 
คาใชจายดานบุคลากรใหเป
น ไปตาม ม.๓๕แหงพ.ร.บ 
ระเบียบบริหารงานบุคคล 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2.หนวยงานจัดโครงการ
ฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางาน 
3. กํากับดูแลการปฏิบัติโดย
ผูบริหาร และจัดทําขอตกลง
รวมกัน ระหวางผูบริหาร 
หัวหนาสวนราชการและ
ผูปฏิบัติงาน 
 

 
สํานักปลดัเทศบาล/ 
นักทรัพยากรบุคคล 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในทีม่ีอยู การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

งานวเิคราะหนโยบายและแผน 
Uกจิกรรม 
     การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
Uวตัถปุระสงค  

- เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินเปนไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 
 

 
การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 
1. มีการสงเสริมสนับสนุนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
แบบมีสวนรวม โดยการจัดทํา
ประชาคมทองถ่ิน 
2. มีคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินครบทุก
คณะและดาํเนินการจัดทํา
ปรับปรุงแผนพัฒนาใหเปน
ปจจุบัน 
 
 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และได
ดําเนินการอยางตอเน่ือง
จึงชวยใหการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุม
ความเสีย่งท่ียังมีอยู
เพ่ือใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดตอไป 

 
๑.มีการเสนอโครงการเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แต
ยังไมครบถวนในทุกประเด็น  
2.มีการแกไข เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
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
พัฒนา ทองถ่ิน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เก่ียวกับ
การมีสวนรวมในการ จดัทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน       
3. จัดลําดับความสําคัญ
กอนหลัง ของปญหาในการ
บรรจไุวใน แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

 

 
สํานักปลดัเทศบาล/ 
นักวิเคราะหฯ 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

    
 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอื
ภารกจิตามแผนการ

ดําเนนิการหรือภารกจิอื่น ๆ 
ทีส่ําคัญของหนวยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในทีม่ีอยู การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

งานวเิคราะหนโยบายและแผน 
Uกจิกรรม 
     การบริหารงบประมาณ
รายจายประจาํป 
Uวตัถปุระสงค  
     เพ่ือใหการบริหาร
งบประมาณรายจายประจําป
สอดคลองกับแผนพัฒนาของ
หนวยงาน การใชจายเงิน
งบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ถูกตองตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณฯ ของ อปท. พ.ศ.
2541 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจบัุน 

 
การดําเนินการบรหิาร
งบประมาณรายจาย
ประจําปยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 
1. แจงระเบียบ หนังสือ สั่ง
การ เพ่ือเปนแนวทาง ให
เจาหนาท่ีดําเนินการทราบ ใน
สวนท่ีเก่ียวกับอํานาจของผู
โอน หรือการดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของ  
2. ตรวจสอบแผนการ 
ดําเนินการทุกเดือน และ
ดําเนินการให เปนไปตามแผน
ท่ีวางไว    
3.ดําเนินการโอน และ แกไข
การเปลีย่นแปลง งบประมาณ
ตาม ระยะเวลา เพ่ือใหเปนไป 
ตามระเบียบของทาง ราชการ 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจึงชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงท่ียังมีอยูเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
1. งบประมาณรายจาย 
ประจําปท่ีตั้งไวไมเพียงพอ 
ตอการบรหิาร      
2. มีการปรับแผนการ 
ดําเนินงานหรือโครงการท่ี 
กําหนดไวแลวทําใหตอง
โอนและเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณบอยครั้ง 
 
    

 
1. แจงระเบียบ หนังสือสั่ง 
การรวมท้ังช้ีแจงแนวทาง 
ใหเจาหนาท่ีดําเนินการให
ถูกตอง      
2. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
และแกไขควรใหอยูใน
ระยะเวลาท่ีไดกําหนด ไว 
3. ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
ทุกกอง  เขารับการฝกอบรม
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย  หนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ 

 
สํานักปลดัเทศบาล/ 
นักวิเคราะหฯ 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในทีม่ี
อยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

งานพฒันาชมุชน 
Uกจิกรรม 
      งานพัฒนาชุมชนและงาน
สังคมสงเคราะห  
Uวัตถุประสงค 
      เพ่ือใหบริการเก่ียวกับ 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานสงัคมสงเคราะห งานสงเสริม 
อาชีพและพัฒนาสตรี และงาน 
อ่ื น ๆ  ท่ี ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด 
ครอบคลุมและครบถวน 
 

 
มีเจาหนาท่ีรับผดิชอบ
งานเพียงคนเดียว  

  
1. มีการสอบทานการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน
ระหวางงานพัฒนาชุมชน
กับงานการเงิน เพ่ือลด
ขอผิดพลาด 
2. จัดทําตารางงานเพ่ือ
เรียงลําดับงาน  

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และได
ดําเนินการอยางตอเน่ือง
จึงชวยใหการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุม
ความเสีย่งท่ียังมีอยู
เพ่ือใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดตอไป 

 

1. เน่ืองจากมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบงานเพียงคนเดียว ตอง
ทํางานหลายดานและแขงขันกับ
เวลาจึงทําใหพบขอผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานอยู  
2. การปฏิบัติงานตามภารกิจ งาน
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน งาน
สังคมสงเคราะห งานสงเสริม
อาชีพและพัฒนาสตร ีและงาน
อ่ืนๆ ท่ีกฎหมายกําหนด ยังไม
สามารถใหบริการประชาชนได
อยางครอบคลุมและครบถวน 
 

 
1. ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
เพ่ิมเตมิ เพ่ือสรรหาบุคลากร
ในตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
เพ่ือแบงงานและตรวจทาน
งาน 
2. จางเหมาบริการแรงงาน
เพ่ือชวยงานดานเอกสาร 

 
สํานักปลดัเทศบาล/ 
เจาพนักงานชุมชน 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

 
 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในที่
มีอยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

 งานพฒันาชมุชน 
Uกจิกรรม 
     การสงเศรษฐกิจชุมชน 
U วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพ่ือเปนการสงเสรมิใหเกิด
ผลิตภณัฑทองถ่ิน สินคาOTOP 
ขยายฐานลูกคาและการจัดการ
ตลาดใหอยางยั่งยืน 
 
 

 
สินคาในชุมชนยังไมมี
ตลาดท่ีทําการ
สงเสริมหรือ
สนับสนุนสินคา
ชุมชนอยางถาวร 

 
1.จัดฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาองคความรูและ
สงเสริมการพัฒนาฝมือ
ตามท่ีประชาชนรองขอ 
2. มีการติดตามเก่ียวกับ 
การสํารวจความคดิเห็น 
ของชุมชนดานโครงการ 
สงเสริมอาชีพ 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจึงชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ตองวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงท่ียังมีอยูเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
๑. กลุมขาดความเขมแข็งดานการ
บริหารและงบประมาณสนับสนุน 
2. ขาดการประสานงานระหวาง
หนวยงาน และกลุมอาชีพ ในการ
พัฒนากลุม  และเขาสูการเปน
สินคา OTOP 
4. ประสบปญหาการตลาดจําหนาย 
ไดนอย 

 
1.ประสานพัฒนาชุมชน
อําเภอแมสายเพ่ือมาให
ความรูในการนําผลติภณัฑ
ของชุมชนเขาสูตลาดสินคา 
OTOP 
2. มีการอบรมกลุมอาชีพ
ตางๆเพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลมีงานทําและเปนการ
กระตุนเศรษฐกิจใหมีความ
ยั่งยืน 
3. สงเสริมผลติภณัฑ สินคา
ของตําบลใหเปนท่ีรูจัก
โดยท่ัวไป 
 

 
สํานักปลดัเทศบาล/ 
เจาพนักงานชุมชน 

ลายมือช่ือ............................................................................. 
                       (นายดล  วงคสุรินทร) 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

วันท่ี  12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในที่
มีอยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

งานบริหารงานคลัง 
Uกิจกรรม 
    การป ฏิ บั ติ งาน บ น ระบ บ
อิเล็กทรอนิกส 
Uวัตถุประสงค 
    เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี 
การพัสดุ และการดําเนินการดาน
อ่ืน ๆ บนระบบอิเล็กทรอนิส 
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของอยาง
ถูกตอง ทันเวลา ขอมูลนาเช่ือถือ
และสามารถตรวจสอบได 

 
ระบบมีการพัฒนา
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
บอยครั้ง เจาหนาท่ี
ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ต อ ง
ทําการศึกษาระบบ
ให เป นป จจุ บั นอยู
เสมอ 

 
1. คูมือการปฏิบัติงาน
ระบบการจัดซื้อจดัจาง
ภาครัฐ (e-GP) 
2. คูมือการปฏิบัติงาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร
อปท. (e-Laas) 
3.คูมือการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
วางแผนฯ (e-Plan) 
4.คูมือการปฏิบัติงาน
ระบบขอมลูกลางอปท.
(INFO) 
 
 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจึงชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงท่ียังมีอยูเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกสตองปฏิบัติงานให
เปนปจจุบัน และมีหลายข้ันตอน
ทําใหเกิดขอผิดพลาดไดงาย ทําให
เปนปญหาในการปฏิบัติงาน  

 
1. สนับสนุนใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา
ทักษะและความรูทุกๆป เพ่ือ
เรียนรูปญหาและแนว
ทางแกไขบนระบบ
อิเล็กทรอนิกสอยูเสมอ 
2. ผูอํานวยการกองคลัง
กํากับดูแลเจาหนาท่ีอยาง
เครงครดั 

 
กองคลัง 

  



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 
 

 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในทีม่ี
อยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

ดานการเงนิและบญัช ี
Uกจิกรรม 
    การเบิกจายเงินอุดหนุน 
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการเบิกจายเงิน  
หมวดเงินอุดหนุน เปนไปดวย
ความเรยีบรอยและถูกตองตาม
ระเบียบฯ 
 
 
 
 
 

 
 การจัดสรร
งบประมาณและ
การเบิกจายเงิน
อุดหนุนสวนใหญ
เปนการเบิกจาย
ใหกับกลุมหรือ
หนวยงานเดิมๆ ท่ี
เคยไดรับ 
 

 
1. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2559 
2. คูมือการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีสําหรับการ
ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2559 
 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจึงชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงท่ียังมีอยูเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
1. สํานัก/กองท่ีรับผิดชอบใน
การใหเงินอุดหนุนแก
หนวยงานท่ีขอรับเงินยังไมได
ดําเนินการจัดทําเอกสารตาม
คูมือการปฏิบัติงานอยาง
ครบถวน 
2. หนวยงานไมมีการติดตาม
เงินอุดหนุนเพ่ือประเมินผลการ
ใหเงินอุดหนุนและรายงานให
ผูบริหารทราบตามระเบียบ 

 
1. ผูบริหารควรใหความสําคญั
กับการติดตามการใชเงิน
อุดหนุนของหนวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุนเพ่ือประเมินความ
คุมคาของเม็ดเงินท่ีไดใหเงิน
อุดหนุนไป 
2. กําชับใหหนวยงานผูเบิก
ดําเนินการตามระเบียกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 
0808.2/ว 4427 ลงวันท่ี 7 
สิงหาคม 2561 อยางเครงครดั 

 
ทุกสํานัก/กองใน
สังกัด ทต.หวยไคร 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 

 
 
 
 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายใน
ที่มีอยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

ดานการเงนิและบญัช ี
Uกจิกรรม 
    การตรวจสอบฎีกากอนการ
เบิกจายเงิน  
Uวตัถปุระสงค 
    เพ่ือใหการเบิกจายเงิน  
เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ถูกตอง ตามระเบียบฯ 
 
 
 

 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
และผูรับผดิชอบ
โครงการยังไมเขาใจ
ระเบียบเบิกจายและ
หนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ 

 
 ใหคําแนะนํากับ
หนวยงานท่ีเบิกจาย 
ศึกษาระเบียบเบิกจาย 
และหนังสือสั่งการ ท่ี
เก่ียวของเชนคาใชจาย 
ในการเดินทางไป
ราชการ คาใชจายใน
การจัดงาน คาใชจาย
การฝกอบรม ฯลฯ ให
เปนปจจุบันเพ่ือนําสง
เอกสารไดอยาง
ครบถวนและถูกตอง 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจึงชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงท่ียังมีอยูเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
การนําสงเอกสารประกอบการ
เบิกจายไมถูกตองและไมครบถวน
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของกับการเบิกจายแตละ
เรื่อง 

 
1. หัวหนาหนวยงานผูเบิก
ควรพิจารณาเอกสาร
เบิกจายทุกครั้งกอนวางฏีกา
เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานในการเบิก
จายเงินใหรวดเร็วข้ึน 
2. สนับสนุนเจาหนาท่ีเขารับ 
การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู
ในการปฏิบัติงานดานการเงิน
และบัญชี 
 

 
ทุกสํานัก/กองใน
สังกัด ทต.หวยไคร 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 

 
 
 
 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในที่
มีอยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

ดานการพฒันาและการจดัเกบ็
รายได 
Uกจิกรรม 
     การจัดเก็บรายได 
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการจัดเก็บรายได 
เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง 
 
 
 
 

 
ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานดานการ
จัดเก็บรายได 
 
 

 
ใหผูท่ีไดรับมอบหมายใน
การจัดเก็บรายได   
ปฏิบัติงานตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ดานจดัเก็บ
รายไดอยางเครงครัด 
 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจึงชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงท่ียังมีอยูเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
1. ความไมชัดเจนของพ้ืนท่ีและ
แผนท่ีภาษีอยูระหวางดําเนินการ 
ทําใหเกิดมีรายช่ือผูเขาขายเสยี
ภาษีซ้ําซอนกับอปท.ใกลเคยีง 
2.ในชวงรับชําระภาษี มผีูมา
ชําระภาษีจํานวนมาก  
ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการ 
รับชําระภาษี 
 

 

 
1. ขอใชบัญชีจากกรมสงเสรมิ
ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บ
รายได จํานวน 1 อัตรา 
2. ติดตาม ปรับปรุงรายข่ือผู
เขาขายเสยีภาษีใหเปน
ปจจุบันอยางครบถวนและ
ถูกตอง 

 
กองคลัง 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในที่
มีอยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

ดานแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน
ทรพัยสนิ 
Uกจิกรรม 
     การจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการจัดเก็บภาษี
ครบถวน เปนธรรม สามารถ
ตรวจสอบได และเปนไปดวย
ความเรยีบรอยและถูกตองตาม
ระเบียบฯ 

 
ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานดานแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

 

 
1. แตงตั้งบุคลากรใน
สังกัดกองคลัง ใหเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา
แผนท่ีภาษี    
2.ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจผู
เขาขายและจัดทํา
ทะเบียนคุมผูอยูในขาย
ตองชําระภาษี 
3.ผูอํานวยการกองคลัง
ติดตาม กํากับ ดูแล 
และประเมินผล  
ตามโครงการจดัทําแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
 

 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจึงชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงท่ียังมีอยูเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
1. บุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งให
รับผิดชอบการจัดทําแผนท่ีภาษีฯ
ยังไมมีความชํานาญเฉพาะดานใน
การจัดทําแผนทีภาษี และ
ทะเบียนทรัพยสิน 
2. ขอมลูท่ีมีจํานวนมากและตองมี
การเปลีย่นแปลงแกไขตลอด ทํา
ใหอาจเกิดความผิดพลาดข้ึนได
งาย และไมเปนปจจบัุน 

 
1. ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
เพ่ิมเตมิ เพ่ือสรรหา
พนักงานตําแหนงชางแผนท่ี
ภาษีฯ 
2. จัดสงเจาหนาท่ีเขารับ
การอบรมโครงการจัดทํา
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินอยางตอเน่ือง 

 
กองคลัง 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในที่
มีอยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

ดานพสัดแุละทะเบยีนทรพัยสนิ 
Uกจิกรรม 
     การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
Uวัตถุประสงค 
     เพ่ือใหการจัดซื้อจดัจาง
เปนไปดวยความเรียบรอย และ
ถูกตองตาม พรบ.การจัดซื้อจดั
จาง และการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบ ท่ี
เก่ียวของ 

 
ระบบและระเบียบ
การจัดซื้อจดัจางมีการ
พัฒนาและปรับปรุง
บอยครั้ง เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานตอง
ทําการศึกษาใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 

 
1. พรบ.การจัดซื้อจดั
จางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
2. ระเบียบกระทรวง 
การคลัง วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  
ตามกฎกระทรวง และ
ตามหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ 
โดยเครงครดั 

 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจึงชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงท่ียังมีอยูเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
1. การปฏิบัติงานในระบบ e-GP
ตองปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน และ
มีหลายข้ันตอนทําใหเกิด
ขอผิดพลาดไดงาย ทําใหเปน
ปญหาในการปฏิบัติงาน 
2. มีแนวทางซักซอมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามพ.ร.บ.และระเบียบอยู
อยางตอเน่ือง สงผลทําใหผูปฏิบัติ
ศึกษาแนวทางไมทน 

 
สงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขา
รวมการอบรมเก่ียวกับพัสดุ
อยางตอเน่ือง 
 

 

กองคลัง 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในที่
มีอยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

ดานพสัดแุละทะเบยีนทรพัยสนิ 
(พสัดกุลาง) 
U กจิกรรม 
การใช การควบคุม การเก็บรักษา 
และการจําหนายพัสด ุ
Uวตัถปุระสงค 
- เพ่ือใหการใช การควบคุม การ
เก็บรักษา และการจําหนายพัสด ุ
เปนไปตามระเบียบพัสดุฯ สะดวก
ในการควบคุม ดูแลพัสดุพัสดมุี
อายุการใชงานนานข้ึนและเพ่ือให
พัสดุมียอดคงเหลือถูกตองตาม
ทะเบียนคุมพัสด ุ
 

 
เจาหนาท่ีไมเขาใจ
แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช การ
ควบคุม การเก็บ
รักษาและการจํา
หนวยพัสดุ และไม
ทําการศึกษาวิธีการ
ท่ีถูกตอง ขาดความ
รับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 

 
1. ใหความรูความเขาใจ 
คําแนะนําแกผูใชพัสด ุ
2. กํากับดูแลผูท่ี
รับผิดชอบอยางใกลชิด  
ใหลงทะเบียนคุมพัสดุ
ครุภณัฑทุกครั้ง 
 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจึงชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงท่ียังมีอยูเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
1. พัสดุไมไดลงทะเบียนคมุให
ถูกตอง  ครบถวน และเปนปจจุบัน 
2. การจัดทําบัญชีคุมการรับ -จาย
พัสดุ  ไมเปนปจจุบัน เน่ืองจากไมได
เขียนใบเบิกวัสดุแตละครั้ง แตเขียน
รวมกันหลาย ๆ ครั้ง 
3. การใชพัสดุไมถูกวิธี ทําใหพัสดมุี
อายุการ  ใชงานนอยลง หรือ
เสื่อมสภาพ 
4. สถานท่ีเก็บรักษาพัสดไุมเพียงพอ 
 

 
1. จัดใหมีการอบรมให
ความรู ความเขาใจแกผูใช
พัสด ุ
2. หัวหนาสํานัก/กองกํากับ
ดูแลผูท่ีรับผดิชอบอยาง
ใกลชิดใหจัดทําทะเบียนคุม
พัสดุทุกครั้ง 
3. จัดทําคูมือเพ่ือสราง
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ทุกสํานัก/กองสังกัด 
ทต.หวยไคร 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในที่
มีอยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

ดานพสัดแุละทะเบยีนทรพัยสนิ 
(พสัดกุลาง) 
Uกจิกรรม 
     การใช การควบคุม และดูแล
รักษา รถสวนกลาง 
Uวตัถปุระสงค 
    เพ่ือใหการใช การควบคุม  
และดูแลรักษา รถสวนกลาง 
เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ถูกตอง ตามระเบียบกฎหมาย 

 
ผูขอใชรถยนต
สวนกลางท่ีไมใชผูมี
หนาท่ีดูแลรักษา
รถยนตไมใหความ 
สําคัญกับการบันทึก
การใชรถยนตตาม
รูปแบบท่ีกําหนด 
ท้ิงภาระใหเปนหนาท่ี
ของผูดูแลรักษา
รถยนตซึ่งบางครั้ง
ไมใชผูขอใชรถยนต
ทําใหการบันทึกการ
ใชรถยนตไมเปน
ปจจุบัน 

 
1. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการใช
และรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2.หนังสือกระทรวง 
มหาดไทยท่ี มท 
0808.2/ว 813  
ลงวันท่ี 10 มีนาคม 
2553 
 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจึงชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงท่ียังมีอยูเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
1.กอนใชรถ ผูขอใชรถไมเขียน 
ขออนุญาตใชรถ ตามแบบ 3 แต
ไดเขียนขออนุญาตใชรถภายหลัง
การใชรถเสร็จสิ้นแลว          
2. สมุดบันทึกการใชรถยนต
สวนกลางแตละคัน ตามแบบ 4 
ไมเปนปจจุบัน  เน่ืองจากผูใชรถ
ไมบันทึกเลขไมลหรือบันทึกการใช
แตละครั้ง 
3. ผูรับผิดชอบดูแลรักษารถยนต
สวนกลาง ไมจดบันทึกการซอม
บํารุงรถแตละคัน ในสมุดแสดง
รายการซอมบํารุงรถแตละคัน           
ตามแบบ 6 

 
1. จัดอบรม ใหความรู หรือ
ประชาสมัพันธ  แกบุคลากร 
ในหนวยงานทุกระดับ ให
เห็นถึงความสําคญัในการขอ
อนุญาตใชรถหรือบันทึก 
รายละเอียดในแบบควบคุม
การใชรถสวนกลาง (แบบ 
1-6)  
2. ดําเนินการตามหนังสือ
กรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 
0808.2/ว3018  ลงวันท่ี 
25 กันยายน 2561 

 
ทุกสํานัก/กองสังกัด 

ทต.หวยไคร 

ลายมือช่ือ............................................................................. 
                       (นางสายรุง  สุวรรณ) 

ผูอํานวยการกองคลัง 
วันท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 
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ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในที่
มีอยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

ดานบรหิารงานสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอม 
Uกจิกรรม 
   การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับ 
 
Uวตัถปุระสงค  
เพ่ือใหกฎหมายทองถ่ินมีการ
ปรับปรุงเปนปจจุบันสอดคลอง
กับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และมติ ครม.ท่ีเก่ียวของ 

 
กฎหมายท่ีใชในการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตไมเปน
ปจจุบัน 

 
1. การควบคุมกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ.255 
2. การควบคุมสถานท่ี
จําหนายและสถานท่ี
สะสมอาหาร พ.ศ.2543 
3. การควบคุมการกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 
พ.ศ.2543 
 

 
การควบคุมท่ีมีอยูมีความ
เพียงพอ และไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจึงชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมได แตยังคง
ตองวางแผนควบคุมความ
เสี่ยงท่ียังมีอยูเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
ดวยกฎหมาย ระเบียบ มีการ
ปรับเปลีย่นบอยครั้ง กฎหมาย
ทองถ่ินท่ีถือใชในปจจุบัน ยังไมมี
การปรับปรุง ทบทวนใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน 

 
ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
เสนอรางกฎหมายทองถ่ิน ท่ี
มีการปรบัเปลีย่นให
สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน เพ่ือใหผูบริหาร
พิจารณาปรับปรุง / ยกเลิก 
กฎหมายทองถ่ินเดมิ 

 
กองสาธารณสุขฯ/

งานนิติการ 

ลายมือช่ือ............................................................................. 
                       (นางสุภมาศ  จันทาพูน) 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

วันท่ี  22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในทีม่ีอยู การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

การดาํเนนิงานศนูยพฒันาเดก็
เล็กเทศบาลตาํบลหวยไคร 
Uกจิกรรม 
     ดานการเงินและบัญชี 
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การเงินและบัญชีเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรร
เปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2551 
และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการ
ปฏิบัติงาน  

 
บุคลากรผูรับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี
ของสถานศึกษาไม
เขาใจในแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกตอง 

 
1.คําสั่งเทศบาลตําบลหวย
ไครท่ี 997/2560 ลงวันท่ี 
30ตุลาคม 2560 
2. คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
หนวยงานคลัง 
3. คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
การเงิน 
4.คําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลง
นามสั่งจายเงินฝากธนาคาร 
5.คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
การควบคุมท่ีมีอยูยังไมมี
ความเพียงพอ พบความ
ผิดพลาดท่ีมีระดับสูง แม
จะมีมาตรการปองกัน
และไดดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง จึงตองวางแผน
ควบคุมความเสี่ยงท่ียังมี
อยูเพ่ือใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดตอไป 

 
1. การเบิกจายเงินและการบันทึก
บัญชีไมเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ
ท่ีกําหนดไว  
2. บุ คลากร ท่ี รับ ผิ ดชอบด าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี ไม
มีความรูความเขาใจอยางชัดเจน 
ทํ า ใ ห ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ กิ ด
ขอผิดพลาด   
 

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

 
กองการศึกษา 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในทีม่ีอยู การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

การดาํเนนิงานศนูยพฒันาเดก็
เล็กเทศบาลตาํบลหวยไคร 
Uกจิกรรม 
     ดานการพัสด ุ
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การจัดซื้อจดัจางเปนไปดวยความ
เรียบรอย และถูกตองตาม พรบ.
การจัดซื้อจดัจาง และการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 

 
บุคลากรผูรับผิดชอบ
งานดานพัสดุของ
สถานศึกษาไมเขาใจ
ในแนวทางปฏิบัติท่ี
ถูกตอง 

 
1.คําสั่งเทศบาลตําบลหวย
ไครท่ี 997/2560 ลงวันท่ี 
30 ตุลาคม 2560 
2. คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
หนวยงานคลัง 
3. คําสั่งแตงตั้งหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสด ุ
4. คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
พัสด ุ
5.คําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลง
นามสั่งจายเงินฝากธนาคาร 
 

 
การควบคุมท่ีมีอยูยังไมมี
ความเพียงพอ พบความ
ผิดพลาดท่ีมีระดับสูง แม
จะมีมาตรการปองกัน
และไดดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง จึงตองวางแผน
ควบคุมความเสี่ยงท่ียังมี
อยูเพ่ือใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดตอไป 

 
1. การดําเนินการจัดหาพัสดุยัง
ไมไดเขาระบบ e-GP  
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานพัสดุ 
ไม มี ค วามรู ค วาม เข า ใจอย า ง
ชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานเกิด
ขอผิดพลาด   
 

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

 
กองการศึกษา 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในทีม่ีอยู การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

การดาํเนนิงานโรงเรยีน
เทศบาลตาํบลหวยไคร 
Uกจิกรรม 

     ดานงานบริหารการศึกษาU

วตัถปุระสงค 

     เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การบริหารการศึกษาเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ไมมีบุคลากรตาม
กรอบอัตรากําลังของ
โรงเรียนเทศบาล
ตําบลหวยไคร 

 
1.คําสั่งเทศบาลตําบลหวย
ไครท่ี 997/2560 ลงวันท่ี 
30ตุลาคม 2560 
2. คําสั่งแตงตั้งหัวหนา
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลตาํบลหวยไคร 
3. คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
หนวยงานคลัง 
4. คําสั่งแตงตั้งหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสด ุ
5.คําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลง
นามสั่งจายเงินฝากธนาคาร 
6.คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
การควบคุมท่ีมีอยูยังไมมี
ความเพียงพอ พบความ
ผิดพลาดท่ีมีระดับสูง แม
จะมีมาตรการปองกัน
และไดดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง จึงตองวางแผน
ควบคุมความเสี่ยงท่ียังมี
อยูเพ่ือใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดตอไป 

 
1. ข า ด บุ ค ล า ก ร ท่ี มี ค ว า ม รู
ความสามารถดานการจัดการจัด
การศึกษาโดยตรง 
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการ
จัดทําแผนการศึกษา การจัดทํา
งบประมาณ ไมมีความรูความ
เข าใจอย างชัด เจน ทํ าให การ
ปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาด และ
การพัฒนาการเรียนการสอนยังไม
มีความเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน 
 

 
1. ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในตําแหนงงานท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง 

2. เรงรดใหมีการจัดสรร
บุคลากรเพิ่มตามกรอบ
อัตรากําลังโดยดวน 
3. ปรับปรุงแผนอัตรา 
กําลังเพ่ิมเติม เพ่ือสรรหา

ตําแหนงนักสนัทนาการ 
 

 
กองการศึกษา/ 

งานการเจาหนาท่ี 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในทีม่ีอยู การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

การดาํเนนิงานโรงเรยีน
เทศบาลตาํบลหวยไคร 
Uกจิกรรม 
     ดานการเงินและบัญชี 
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การเงินและบัญชีเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรร
เปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2551 
และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการ
ปฏิบัติงาน  

 
บุคลากรผูรับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี
ของสถานศึกษาไม
เขาใจในแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกตอง 

 
1.คําสั่งเทศบาลตําบลหวย
ไครท่ี 997/2560 ลงวันท่ี 
30ตุลาคม 2560 
2. คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
หนวยงานคลัง 
3. คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
การเงิน 
4.คําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลง
นามสั่งจายเงินฝากธนาคาร 
5.คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
การควบคุมท่ีมีอยูยังไมมี
ความเพียงพอ พบความ
ผิดพลาดท่ีมีระดับสูง แม
จะมีมาตรการปองกัน
และไดดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง จึงตองวางแผน
ควบคุมความเสี่ยงท่ียังมี
อยูเพ่ือใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดตอไป 

 
1. การเบิกจายเงินและการบันทึก
บัญชีไมเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ
ท่ีกําหนดไว  
2. บุ คลากร ท่ี รับ ผิ ดชอบด าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี ไม
มีความรูความเขาใจอยางชัดเจน 
ทํ า ใ ห ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ กิ ด
ขอผิดพลาด   
 

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

 
กองการศึกษา 

 



แบบ ปค. ๕ 
กองคลงั เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอืน่ ๆ ทีส่ําคญัของ

หนวยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในทีม่ีอยู การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

การดาํเนนิงานโรงเรยีน
เทศบาลตาํบลหวยไคร 
Uกจิกรรม 
     ดานการพัสด ุ
Uวตัถปุระสงค 
     เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การจัดซื้อจดัจางเปนไปดวยความ
เรียบรอย และถูกตองตาม พรบ.
การจัดซื้อจดัจาง และการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 

 
บุคลากรผูรับผิดชอบ
งานดานพัสดุของ
สถานศึกษาไมเขาใจ
ในแนวทางปฏิบัติท่ี
ถูกตอง 

 
1.คําสั่งเทศบาลตําบลหวย
ไครท่ี 997/2560 ลงวันท่ี 
30 ตุลาคม 2560 
2. คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
หนวยงานคลัง 
3. คําสั่งแตงตั้งหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสด ุ
4. คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
พัสด ุ
5.คําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลง
นามสั่งจายเงินฝากธนาคาร 
 

 
การควบคุมท่ีมีอยูยังไมมี
ความเพียงพอ พบความ
ผิดพลาดท่ีมีระดับสูง แม
จะมีมาตรการปองกัน
และไดดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง จึงตองวางแผน
ควบคุมความเสี่ยงท่ียังมี
อยูเพ่ือใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดตอไป 

 
1. การดําเนินการจัดหาพัสดุยัง
ไมไดเขาระบบ e-GP  
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานพัสดุ 
ไม มี ค วามรู ค วาม เข า ใจอย า ง
ชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานเกิด
ขอผิดพลาด   
 

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

 
กองการศึกษา 

ลายมือช่ือ............................................................................. 
                       (นายบุญเชิด  ธนัญชัย) 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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แบบ ปค. ๖ 

รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคมุภายในของผูตรวจสอบภายใน 

เรียน     นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

ผูตรวจสอบภายในของ  เทศบาลตําบลหวยไคร  ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ดวยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพดานการรายงานท่ี
เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได  ทันเวลา  และโปรงใส  รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

       จากผลการสอบทานดังกลาว  ผูตรวจสอบภายในเห็นวา  การควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวย
ไคร  มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยางไรก็ดี  มีขอตรวจพบและหรือขอสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  สรุปไดดังนี้ 

๑. ความเสี่ยง 
๑.๑ ตรวจพบวาการดําเนินการทางดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ยังมีการ

ปฏิบัติงานท่ีไมสอดคลองตามกฎหมายกําหนด อาทิ การบันทึกบัญชีไมถูกตองตามหลักการบัญชี การจัดทํา
เอกสารทางการเงินไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ฯลฯ 

1.2 ตรวจพบวาการดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาของสถานศึกษา ยังไมเปนไปตาม
ระยะเวลาและรูปแบบท่ีกรมฯ ไดกําหนด 

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 2.1 แนะนําการดําเนินการทางดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา โดยใหดําเนินการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ไดแก 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2551 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2558 

- หนังสือท่ี มท 0808.4/ว 1723 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

/2.2 แนะนํา... 
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 2.2 แนะนําการดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาของสถานศึกษา โดยใหดําเนินการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ไดแก 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2551   

   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1316 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

   

(ลงชื่อ) 
       (นางสาวกาญจนา  คําปน) 

ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
        วันท่ี 16 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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