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แบบ  ปค.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

เรียน  นายอ าเภอคลองหาด 

  เทศบาลต าบลคลองหาด  ได้ประเมินการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน      
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลต าบลคลองหาดเห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับ
ดูแลของปลัดเทศบาลต าบลคลองหาด 
 

      ร้อยเอก .................................................. 
               (สุเทพ  มากสาคร) 
          ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด 
          วันที ่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 
เทศบาลต าบลคลองหาด 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที ่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

ส านักปลัด 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 สภาพแวดล้อมภายใน ส านักปลัด ได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุมโดย
วิเคราะห์จากภารกิจงานประจ าตามค าสั่งแบ่งงาน 
        1.1.1  ภารกิจงานประจ า   ตามค าสั่งแบ่งงาน
และการมอบหมายหน้าที่ภายในส านักปลัด เทศบาล
ต าบลคลองหาดที่ 673/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2561 แบ่งภารกิจงานออกเป็น 2 ฝ่าย โดยประเมิน
จาก  ภารกิจงานประจ าการควบคุมภายใน   จากงาน
ประจ าแต่ละงาน  โดยมอบหมายให้  
นายชยภัทฒ์  เทสินทโชติ ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก
ปลัด   (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นหัวหน้า
รับผิดชอบก ากับดูแลภายส านักปลัด เทศบาลปฏิบัติงาน 
ดังนี้   
 

1.ฝ่ายอ านวยการ 
       1.1 งานนิติการ  ตามค าสั่งแบ่งงาน  มีภารกิจอยู่        
9  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ในภารกิจในแต่ละ
ข้อ  พบว่า 
          1.1 .1  ในการปฏิบัติงานยังไม่มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง  ท าให้การด าเนินงานติดขัด  
พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในงาน  ส่งผลให้การ
ติดต่อประสานงานไม่สามารถทราบได้ว่าจะติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลใด 
       1.2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   ตามค าสั่ง
แบ่งงาน  มีภารกิจอยู่  17 ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมิน
แล้ว  ในภารกิจในแต่ละข้อ  พบว่า 
          1. 2.1. ในการจัดท าแผนพัฒนาจ านวน
โครงการในแผนมีจ านวนมาก  ซึ่งเมื่อเทียบกับการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาแล้ว  ท าให้ยังมีจ านวน
โครงการอีกมากที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ 
 
 
 

โดยประเมินจากภารกิจงาน  9  งาน  คือ 
1.  งานนิติการ 
2.  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
3.  งานการเจ้าหน้าที่ 
4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
5.  งานรักษาความสงบ     
6. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

          7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          8. งานธุรการ 
          9. งานกิจการสภา 
          10. งานบริหารข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 

 

          มีการควบคุมที่เพียงพอ  แตยั่งมีจุดอ่อนอยู่บ้าง              
และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะก าหนดให้มี
การประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลต าบลคลอง
หาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอข้อบกพร่อง
และจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อก าหนดการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่งจะ
ท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพท่ีน่าพึงพอใจ  โดยใน
ส่วนงานนิติกรเป็นงานท่ีเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งต้องตีความ
และเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ  ซึ่งต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ และส่วนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่
ตลอดเวลา  ซึ่งจะด าเนินการติดตามผลต่อไป           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

       1. 3งานการเจ้าหน้าที่   ตามค าสั่งแบ่งงาน                   
มีภารกิจอยู่  15  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว                        
ในภารกิจงานในแต่ละข้อ  พบว่า 
           1.3.1  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ิงได้รับการ
บรรจุใหม่ ท าให้งานเกิดความล่าช้า ติดขัดท าให้
ประสิทธิภาพของงานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  
       1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ตามค าสั่งแบ่งงาน  มีภารกิจอยู่  1 2  ข้อ  เมื่อส ารวจ
และประเมินแล้ว  ในภารกิจในแต่ละข้อ  พบว่า 
           1.4.1 มีการเตรียมความพร้อมในการ
ช่วยเหลือเมื่อ มีเหตุภัยฉุกเฉิน เช่น การตรวจเช็คความ
พร้อมของรถน้ า  และเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
         1.5 งานรักษาความสงบ   ตามค าสั่งแบ่งงานมี
ภารกิจ   อยู่  5  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ใน
ภารกิจในแต่ละข้อ  พบว่า 
           1.5.1 ในด้านการรักษาความปลอดภัยภายใน
ตลาดลานค้า ชุมชนบ้าน เขาดิน  ยังพบความเสี่ยง
เนื่องจากช่วงเวลาปิดการเข้า-ออกตลาดเขาดิน  ยังมี
พ่อค้าหรือชาวต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์บางกลุ่ม  เช่น  
น าสินค้ามาลงหรือมารอรับสินค้าจากทางกัมพูชา      
ซึ่งอาจส่งผลต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน  
  

2.ฝ่ายธุรการ 
 2.1 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์         
ตามค าสั่งแบ่งงาน  มีภารกิจอยู่  1 2  ข้อ  เมื่อส ารวจ
และประเมินแล้ว  ในภารกิจในแต่ละข้อ  พบว่า 
           2.1.1 ในด้านการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ  มีการ
ส ารวจหรือโครงการที่จะน าเสนอต่อชุมชน นั้น ขาดการ
ให้ความรู้ที่ชัดเจน และงบประมาณที่จะฝึกอาชีพมีไม่
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
           
 

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

  2.2  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   ตามค าสั่ง             
แบ่งงาน  มีภารกิจอยู่  6  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมิน
แล้ว  ในภารกิจในแต่ละข้อ  พบว่า 
            2 .2. 1  เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบยังไม่
เพียงพอ ท าให้การด าเนินงานติดขัด  พนักงานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในงาน  ส่งผลให้การติดต่อ
ประสานงานไม่สามารถทราบได้ว่าจะติดต่อ
ประสานงานกับใครได ้
            2.2.2 งานธุรการ   ตามค าสั่งแบ่งงาน  มี
ภารกิจ   อยู่ 14 ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ไม่
พบความเสี่ยง 
            2.2.3  งานกิจการสภา   ตามค าสั่งแบ่งงาน  
มีภารกิจอยู่  5  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ไม่
พบความเสี่ยง 
 

   ค าสั่งแบ่งงาน   ค าสั่งแบ่งงา และการมอบหมาย
หน้าที่ภายในส านักปลัดเทศบาล 
ต าบลคลองหาด  ที่  673/2561   ส านักปลัดเทศบาล  
มีข้าราชการ บุคลากรทั้งสิ้น  8 คน  ประกอบด้วย                         
นายชยภัทฒ์  เทสินทโชติ  หัวหน้าส านักปลัด 
(บริหารงานทั่วไป ระดับต้น )  มีพนักงานเจ้าหน้าที่
ทั้งสิ้น  33  คน  แบ่งออกเป็น   10 งาน  ดังนี้ 
1. ฝ่ายอ านวยการ 
1.1 งานนิติการ   
มีข้าราชการ  1  ท่าน   
มอบหมายให้   นายชยภัทฒ์  เทสินทโชติ   ต าแหน่ง
หัวหน้าส านักปลัด (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น )  
รับผิดชอบ  โดยมีผู้ช่วยเหลือคือ นางสาวทิพวรรณ 
จันทร์อุดม ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                          
มีข้าราชการ  1  ท่าน   
มอบหมายให้ นายวัชร์ชัยนันท์  เหล่าทัศน์  ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้
ช่วยเหลือ คือ นางสาวชนัญชิตา  นิติศาสตร์โยธิน  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                  
 
 
 

  
           
 
 

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

 1.3  งานการเจ้าหน้าที่ 
มีข้าราชการ  1  ท่าน 
มอบหมายให้ นายปิยะ ปากุลวงค์  ต าแหน่ง นักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบโดยมีผู้ช่วยเหลือ              
คือ นางสาวทิพวรรณ จันทร์อุดม ต าแหน่ง ผู้ช่วย               
นักทรัพยากรบุคคล 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
มีข้าราชการ  1  ท่าน 
มอบหมายให้  จ่าสิบเอกกษิภัท  สินชัย  ต าแหน่ง       
เจ้าพนักงานธุรการ   โดยมี นายกฤษณะ  เศิกภูเขียว 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  เป็นผู้ช่วย ดังนี้  
1.นายกฤษณะ  เศิกภูเขียว ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เป็น
ผู้รับผิดชอบ นายธนิสร  แสนศิริ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  
และนายภูวนัตถ์ ชุมพร   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  เป็น
ผู้ช่วยเหลือ ดูแลรถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน    
80-8908 สระแก้ว  คันสีเขียว 
 2.นายทองพลู  แผงมณี ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  เป็น
ผู้รับชอบ นายอิทธิชัย  ฤดีขจรกุล ต าแหน่ง คนงาน
ทั่วไป และนายต้นตระการ  เดชบุรัมย์  ต าแหน่ง 
คนงานทั่วไป  เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลรถบรรทุกน้ า 
หมายเลขทะเบียน 80-5106 สระแก้ว   คันสีเหลือง 
ทั้งนี้มอบหมายให้ นายประทวน  ชุมพร ต าแหน่ง
คนงานทั่วไปและนายภูวนัตถ์  ชุมพร เป็นผู้ควบคุมดูแล 
สั่งการ รวมทั้งควบคุมดูแลรถยนต์ทะเบียน กข 6595 
สระแก้ว และหมายเลขทะเบียน  กจ 4097 สระแก้ว 
ให้นายทองพลู  แผงมณี และ นายอิทธิชัย  ฤดีขจรกุล  
เป็นผู้ในการดูแลรถยนต์ทั้ง 2 คัน ให้ดูแลรักษาความ
สะอาดบ ารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
รถยนต์ทั้ง 2 คันให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติและ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นประจ าทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 

  
           
 

 

                                                                                                                        
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

1.5 งานรักษาความสงบ   
มีข้าราชการ  1  ท่าน 
มอบหมายให้   จ่าสิบเอกกษิภัท  สินชัย  ต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ  เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนายประทวน  
ชุมพร  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  นายทวี  จันทร์สงวน 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป นายสุรสิทธิ์  เสขุนทด ต าแหน่ง 
คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ  
 

2. ธุรการ 
2.1 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์       
มีข้าราชการ  1  คน   
มอบหมายให้  นางสาวไพรินทร์  พันทา  นักพัฒนา
ชุมชน  ช านาญการ   เป็นผู้รับผิดชอบโดยมี                      
นางสาวรัดชาพร  พุ่มจันทร์  ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน  เป็นผู้ช่วย 
2.2 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
มีข้าราชการ  1  คน   
แต่งตั้ง มอบหมาย ให้  นางสาวไพรินทร์  พันทา   
นักพัฒนาชุมชน  ช านาญการ   เป็นผู้รับผิดชอบ                
น.ส.สุพิชฌาย์  จงท าดี  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป และ                
เป็นผู้ช่วยเหลือ 
2.3 งานธุรการ   
มีข้าราชการ  1  ท่าน      
แต่งตั้งมอบหมายให้  จ่าสิบเอกกษิภัท  สินชัย   
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยมี  นางวิรัญชนา    
แก้วเกิด ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
น.ส.ชนัญชิดา  ฝอดสูงเนิน ต าแหน่ง คนงานทั่วไป      
นางสาวสุพิชฌาย์  จงท าดี  ต าแหน่งคนงานทั่วไป   
นายวัชระ กัลยา  ต าแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ                      
เป็นผู้ช่วยเหลือ 
- งานดูแลท าความสะอาดส านักงานเทศบาล (ชั้นบน) 
ดูแลท าความสะอาดห้องน้ าชั้นบน ปัดกวาด เช็ด ถู ดูแล
วัสดุอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ โดยมี น.ส.นภาพร  มหานิล 
ต าแหน่งคนงานเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
                          

  
           
 

 



   แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

-งานดูแลท าความสะอาดส านักงานเทศบาล (ชั้นล่าง) 
ดูแลท าความสะอาดห้องน้ าชั้นบน ปัดกวาด เช็ด ถู ดูแล
วัสดุอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ โดยมี นางนวน  ค าสุข 
ต าแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการและน.ส.บางออน  
บุญโกย ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็น
ผู้รับผิดชอบ 
 

2.4 งานกิจการสภา 
แต่งตั้งมอบหมายให้  นางกษมพร  จุ้ยโต   ต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (บริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) 
โดยให้  นางสาวทิพวรรณ  จันทร์อุดม  ต าแหน่ง               
นักทรัพยากรบุคคล  เป็นผู้ช่วยเหลือ 
2.5. งานบริหารข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 
แต่งตั้งให้ นายวัชร์ชัยนันท์  เหล่าทัศน์  ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยให้ น.ส.สุพิชฌาย์  
จงท าดี  ต าแหน่งคนงานทั่วไป และนายประทวน  
ชุมพร  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  เป็นผู้ช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
           
 

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    1.  สภาพแวดล้อมภายใน 
    2.  สภาพแวดล้อมภายนอก 
2.1  สภาพแวดล้อมภายนอก   ที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุม  ได้วิเคราะห์จากระเบียบที่ออกมาบังคับใช้  
รวมถึงหนังสือสั่งการต่างๆ  ท าให้ระเบียบต่างๆ        
ต้องศึกษาใหม่ 
    2.1.1  ภารกิจงานประจ า  วิเคราะห์จากความ
เพียงพอของงานประจ า ตามค าสั่งแบ่งงาน                       
ทั้ง 9  งาน พบว่า จ านวนทรัพยากรต่าง  ๆ ที่จ าเป็น  
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น  บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานท าให้ปฏิบัติงานล่าช้า ส่งผลให้ไม่
สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ 
3. กิจกรรมการควบคุม 

3.1 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการ 
ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1  ส ารวจข้อมูลข่าวสารจาก  Internet  วิทยุ  
โทรทัศน์  โทรสารเพ่ือช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร  
ต่างๆล่วงหน้า  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทางด้าน
ต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและภัยต่างๆ
ที่จะเกิดข้ึนได้ทันต่อเหตุการณ ์
     4.2  การประสานงานภายในและภายนอก 
            4.2.1  การประสานงานภายในส านักปลัด
และในแต่ละกองของเทศบาลต าบลคลองหาด                       
เพ่ือจักได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
            4.2.2  การประสานงานภายนอก  เช่น  
อ าเภอ  จังหวัด  และอปท.ใกล้เคียง  รวมทั้งการ
ประสานก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  รวมถึงประชาชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
           
 

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

5.  การติดตามประเมินผล 
       1. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
       2. วิธีการติดตามประเมินผล ก าหนดโดยการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุม                 
ความเสี่ยง  
       3. การก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล  ในกรณี
ที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การ
สอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
           
 

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

กองคลัง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 สภาพแวดล้อมภายใน   กองคลัง  ได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม  
โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจ าตามค าสั่งแบ่งงาน 
        1.1.1  ภารกิจงานประจ า   ตามค าสั่งแบ่งงาน
ของเทศบาลต าบลคลองหาดที่  813/2561  ลงวันที่ 23  
สิงหาคม  2561  แบ่งภารกิจงานออกเป็น  6 งาน  โดย
ประเมินจาก  ภารกิจงานประจ า  การควบคุมภายใน
จากงานประจ าแต่ละงาน  ดังนี้ 
       1.  งานการเงิน  ตามค าสั่งแบ่งงาน  มีภารกิจงาน
อยู่  15  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ในภารกิจ
งานในแต่ละข้อ  พบว่าภารกิจในการประจ า  พบว่า 
            1.1 ในการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ 
ส่วนมากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่จัดท าไว้  
เนื่องจากการรับโอนเงินจัดสรรไม่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการซึ่งดูจากภาวะความ
จ าเป็นและฤดูกาล 
        2. งานบัญชี ตามค าสั่งแบ่งงาน  มีภารกิจงานอยู่  
7  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ในภารกิจงานใน
แต่ละข้อ  พบว่าภารกิจในการประจ า  พบว่า 
            2.1  ในด้านการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ ( e-LASS)  บันทึกแต่ละรายการยังไม่
ครบถ้วน เช่น ฐานข้อมูลทรัพย์สิน  ที่ยังบันทึกไม่เป็น
ปัจจุบัน , เงินรับฝากอ่ืนๆ (หลักประกันสัญญา ) ไม่ตรง
ประเภทรายการที่ระบบตั้งไว้    
        3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   ตามค าสั่งแบ่ง
งาน มีภารกิจงานอยู่  8  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมิน
แล้ว  ในภารกิจงานในแต่ละข้อ  พบว่าภารกิจในการ
ประจ า  พบว่า   
           3.1 ในปีงบประมาณ  2561  ยังพบลูกหนี้ค้าง
ช าระภาษีเนื่องจากผู้มีรายชื่อในการช าระภาษีไม่อยู่ใน
พ้ืนที่  จึงไม่มาช าระภาษี 
 
 

 
โดยประเมินจากภารกิจงาน  6  งาน  คือ 
1.  งานการเงิน 
2.  งานบัญชี 
3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
5.  งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ  
6.  งานธุรการและงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วาง

แผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะก าหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในเทศบาลต าบล     
คลองหาด  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอ
ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน   
เพ่ือก าหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคล้อง     
กับความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ   
ที่น่าพึงพอใจ  โดยในส่วนงานการเงินและบัญชีเป็นงาน
ที่ละเอียด  ซึ่งเก่ียวกับการเบิกจ่ายที่เกี่ยวกับระเบียบ  
และกฎหมายต่างๆ  ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ    
ซึ่งจะด าเนินการติดตามผลต่อไป 

 
 

 
           
 

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

          3.2 ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยังต้อง
ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่จัดเก็บ เช่น คนงานจากส่วนอื่นจัดเก็บ
แทน  เนื่องจากสถานที่จัดเก็บอยู่ห่างจากส านักงานและ
เป็นพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดน  ซึ่งกองคลังมีพนักงาน
เป็นผู้หญิงจึงต้องอาศัยผู้ช่วยจากส่วนอื่นที่เป็นผู้ชายที่มี
ร่างกายแข็งแรง  คุ้นเคยกับเส้นทางได้ดี  
           3.3..การจัดเก็บค่าที่จอดรถเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอจึงท าให้ไม่สามารถจัดเก็บค่าที่จอดรถได้
ครบถ้วนตามจ านวนรถ เข้า-ออก 
        4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ตามค าสั่ง
แบ่งงาน  มีภารกิจงานอยู่  6 ข้อ  เมื่อส ารวจและ
ประเมินแล้ว  ในภารกิจงานในแต่ละข้อ  พบว่าภารกิจ
ในการประจ า  พบว่า 
           4.1 แต่ละกองได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง 
ซึ่งจะต้องศึกษาระเบียบ  กฎหมายมากขึ้นในการ
ปฏิบัติงานแต่ละกอง  อาจท าให้งานล่าช้า 
           4.2 ในงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กอง
คลังไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ  จึงได้มอบหมาย ..................
นางสาว ณัฏฐ์นาภรณ์   วงษ์ค านา นักวิชาการคลัง      
ให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ 
        5.  งานตรวจอนุมัติฎีกาและ ควบคุมงบประมาณ  
ตามค าสั่งแบ่งงานเทศบาลต าบลคลองหาด  ในด้านการ
ควบคุมงบประมาณ  เนื่องจากภารกิจ เทศบาลต าบล
คลองหาด มีจ านวนมาก  และยังได้รับงบประมาณใน
จ านวนเดิม  จึงได้มีการโอนงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง 
        6. งาน ธุรการและงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  
ตามค าสั่งแบ่งงาน  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว       
ภารกิจในการประจ าพบว่า  งานไม่พบปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

        1.2.1  ค าสั่งแบ่งงาน   ค าสั่งแบ่งงานของ
เทศบาลต าบลคลองหาด ที่ 813 /25 61   กองคลังมี
บุคลากรทั้งสิ้น  16  คน  ประกอบด้วย  นางจันทร์เพ็ญ             
เพ็ชรสมบัติ    ผู้อ านวยการกองคลัง  , นางสาววิไลรัตน์  
บุญร่วม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และ        
นางสาวมณฑาทิพย์  แก้วมณีโชติ  นักวิชาการพัสดุ       
มีพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งสิ้น  8  คน  แบ่งออกเป็น  6  
งาน  ดังนี้ 
        1.งานการเงิน  มีข้าราชการ  2 คน คือ ..        
นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรสมบัติ  ผู้อ านวยการกองคลัง  
นางสาววิไลรัตน์  บุญร่วม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
และลูกจ้างประจ า  1  คน  คือ ........................                     
นางสาว ณัฏฐ์นาภรณ์   วงษ์ค านา  นักวิชาการคลัง  
นางสาวสาวิตรี  เปียสันเทียะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
และนางสาวลัดดา  วัฒนแสง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได ้เป็นผู้ช่วย 
        2.งาน บัญชี   มีข้าราชการ  1 คน คือ .......           
นางสาววิไลรัตน์  บุญร่วม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
โดยมีนางสาวทักษพร  เที่ยงตรง  ผู้ช่วย นักวิชาการเงิน
บัญชี  และนางสาวสาวิตรี  เปียสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ  เป็นผู้ช่วย 
         3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ไม่มีข้าราชการ  
มี นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรสมบัติ  ผู้อ านวยการกองคลัง  
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็น
หัวหน้า โดยมี  นางสาววิไลรัตน์  บุญร่วม  หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง  และนางสาว   ลัดดา  วัฒนแสง  ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ , นางสุปราณี   ศรีจันทร์  ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ,  นายอธิปพล  สนเผือก  
พนักงานจ้างทั่วไป,  นายบรรพต   สุขนอก   พนักงาน
จ้างทั่วไป, นายศุภชัย   พันโคกกรวด  พนักงานจ้าง,  
นายไพโรจน์  ศรีทุมมา  พนักงานจ้างทั่วไป, นายทวี
จันทร์สงวน   พนักงานจ้างทั่วไป, นายต้นตระการ     
เดชบุรัมย์  พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            

             



  แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

         4.งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ   ไม่ มี
ข้าราชการ  มีนางสาวมณฑาทิพย์  แก้วมณีโชติ
นักวิชาการพัสดุ โดยมี นางสาวโสภา   อ้วนค า พนักงาน
จ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย 
         5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ  
มีข้าราชการ  1  คน  คือ  นางสาววิไลรัตน์  บุญร่วม  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   และนางสาวทักษพร  
เที่ยงตรง  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  เป็นผู้ช่วย 
         6. งาน ธุรการและงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย   
ไม่มีข้าราชการ  มี นางสาว ณัฏฐ์นาภรณ์   วงษ์ค านา  
นักวิชาการคลัง และนางสาววาสนา  ศรีสังข์ ผู้ช่วยเจ้า
หนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
    2.1.  สภาพแวดล้อมภายใน 
           2.1.1  ภารกิจงานประจ า  วิเคราะห์จากความ
เพียงพอของงานประจ า  ตามค าสั่งแบ่งงานทั้ง  6  งาน  
พบว่า   
       1.  งานการเงิน  ตามค าสั่งแบ่งงาน  มีภารกิจงาน
อยู่  15  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ในภารกิจ
งานในแต่ละข้อ  พบว่าภารกิจในการประจ า  พบว่า 
          1.1 ในการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ส่วนมาก
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่จัดท าไว้  เนื่องจาก
การรับโอนเงินจัดสรรไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการซึ่งดูจากภาวะความจ าเป็นและฤดูกาล 
       2. งานบัญชี ตามค าสั่งแบ่งงาน  มีภารกิจงานอยู่  
7  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ในภารกิจงานใน
แต่ละข้อ  ภารกิจในการประจ า  พบว่า 
          2.1   ในด้านการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ ( e-LASS)  บันทึกแต่ละรายการยังไม่
ครบถ้วน  เช่น ฐานข้อมูลทรัพย์สิน ที่ยังบันทึกไม่เป็น
ปัจจุบัน , เงินรับฝากอ่ืนๆ (หลักประกันสัญญา ) ไม่ตรง
ประเภทรายการที่ระบบตั้งไว้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
     



 แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

        3. งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้  ตามค าสั่งแบ่ง
งาน  มีภารกิจงานอยู่  8  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมิน
แล้ว  ในภารกิจงานในแต่ละข้อ  พบว่าภารกิจในการ
ประจ า  พบว่า 
          3.1 ในปีงบประมาณ  25 61  ยังพบลูกหนี้ค้าง
ช าระภาษีเนื่องจากผู้มีรายชื่อในการช าระภาษีไม่อยู่ใน
พ้ืนที่  จึงไม่มาช าระภาษี 
          3.2 ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยังต้อง
ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่จัดเก็บ เช่น คนงานจากส่วนอื่นจัดเก็บ
แทน  เนื่องจากสถานที่จัดเก็บอยู่ห่างจากส านักงานและ
เป็นพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดน   ซึ่งกองคลังมีพนักงาน
เป็นผู้หญิงจึงต้องอาศัยผู้ช่วยจากส่วนอื่นที่เป็นผู้ชายที่มี 
ร่างกายแข็งแรง  คุ้นเคยกับเส้นทางได้ดี 
          3.3..การจัดเก็บค่าที่จอดรถเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอจึงท าให้ไม่สามารถจัดเก็บค่าที่จอดรถได้
ครบถ้วนตามจ านวนรถ เข้า-ออก 
       4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ตามค าสั่งแบ่ง
งาน  มีภารกิจงานอยู่  6  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมิน
แล้ว  ในภารกิจงานในแต่ละข้อ  พบว่าภารกิจในการ
ประจ า  พบว่า 
          4.1 แต่ละกองไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ
โดยตรง  ซึ่งอาจท าให้งานล่าช้า 
       5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ  
ตามค าสั่งแบ่งงานเทศบาลต าบลคลองหาด  เมื่อส ารวจ
และประเมินแล้ว  ในภารกิจงานในแต่ละข้อ  พบว่า   
          5.1 ในด้านการควบคุมงบประมาณ เนื่องจาก
ภาระกิจเทศบาลต าบลคลองหาด มีจ านวนมาก  และยัง
ได้รับงบประมาณในจ านวนเดิม   จึงได้มีการโอน
งบประมาณอยู่บ่อยครั้ง 
       6. งานธุรการและงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  ตาม
ค าสั่งแบ่งงาน  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ภารกิจใน
การประจ า  พบว่า งานไม่พบปัจจัยเสี่ยง 
 
     

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       แบบ ป ค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

2.2   สภาพแวดล้อมภายนอก 
           2.1  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ  
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ออกมาใหม่  ท าให้ระเบียบต่างๆ
ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา 
3. กิจกรรมการควบคุม 
       3.1 ด้านการเบิกจ่าย 
           3.1.1  มีการจัดท าทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
           3.1.2  การจ่ายเงินตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับอนุญาตให้จ่ายได ้
           3.1.3  ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้
ละเอียดมากขึ้น 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
       4.1  น าระบบ Internet  มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร  
ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่ง
การ โดนการเตรียมรายละเอียดไว้ก่อนเมื่อได้รับหนังสือ
แล้วจะท าให้ด าเนินการได้อย่างบรวดเร็ว 
       4.2 การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง 
          1. การติดต่อประสานงานภายในกองคลัง  และ
ทุกกองภายในเทศบาลต าบลคลองหาด 
          2.  การติดตามประสานงานท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ๆ จากภายนอก 
5.  กิจกรรมการติดตามผล 
       1. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
       2. วิธีการติดตามประเมินผล ก าหนดโดยการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยง  
       3. การก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่
มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การ
สอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

กองช่าง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบ จากการ
วิเคราะห์ค าสั่งแบ่งงานของกองช่างที่  930/2560
ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2560  โดยแบ่งเป็น 5 
งาน  ดังต่อไปนี้ 
      1.  งานก่อสร้างและผังเมือง 
      2. งานสาธารณูปโภค 
      3.  งานจัดสถานที่  และการไฟฟ้าสาธารณะ 
      4.  งานสวนสาธารณะ 
      5.  งานธุรการ 
 
งานวิศวกรรมโยธา 
1. กิจกรรมด้านการส ารวจ ออกแบบ ความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน ที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุม โดยวิเคราะห์จากการท างานประจ าตามค าสั่ง
แบ่งงานความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภาพนอก 
คือ จากสถานที่ ระเบียบต่างๆ รวมถึงราคาวัสดุต่างๆ 
ที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ และสา
ธารณภัยต่างๆ 
 
2. กิจกรรม  งานก่อสร้าง ความเสี่ยงเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรไม่เพียงพอท าให้
งานล่าช้าและท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจ า  ตามค าสั่งแบ่งงานของ  กองช่าง ที่ 
930/2560  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน   2560 โดย
แบ่งเป็น 5 งาน  ดังต่อไปนี้ 
      1.  งานก่อสร้างและผังเมือง 
      2.  งานสาธารณูปโภค 
      3.  งานจัดสถานที่  และการไฟฟ้าสาธารณะ 
      4.  งานสวนสาธารณะ 
      5.  งานธุรการ 
      จากการวเิคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในฯ โดยวิเคราะห์ประเมินผล
ตามองค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน คือ 
1. ด าเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์ 
จ านวน  1  กิจกรรม คือ 
งานวิศวกรรมโยธา 
1. กิจกรรมด้านการส ารวจ ออกแบบ 
โดยเทศบาลต าบลคลองหาดได้ด าเนินการ คือ 
    1.1 ค้นคว้า ระเบียบกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 หาความรู้เพิ่มเติม ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
    1.2  ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ 
อยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
    1.3 ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่น โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสม 
2.ด าเนินการปรับปรุงแล้ว แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ยังพอความเสี่ยงเดิมอีก  
จ านวน 1 กิจกรรม  คือ 
งานก่อสร้าง 
1. กิจกรรม   งานก่อสร้าง ความเสี่ยง คือ บุคลากรไม่
เพียงพอ ท าให้งานล่าช้าและท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
โดยเทศบาลต าบลคลองหาดได้ด าเนินการคือ 
    1.1 มีการด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ิม 
    1.2 มีค าสั่งแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ 
ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรใน
หน่วยงานทราบ 
 
 

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1) ด าเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์  
จ านวน 1 กิจกรรม คือ 
 2.1.1 กิจกรรม ด้านการส ารวจ ออกแบบ 
ความเสี่ยง 
๑.) ราคาวัสดุต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่คงที่ ท าให้การ
ประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลาดเวลา 
สาเหตุ 
๑.) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๒.) ราคาวัสดุขึ้นเรื่อยๆ ไม่คงที่ตามราคาน้ ามันโลก 
2.2)  ด าเนินการปรับปรุงแล้ว แต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ยังพอความเสี่ยงเดิมอีก จ านวน 1 กิจกรรม คือ 
กิจกรรม งานก่อสร้าง 
ความเสี่ยง 
1.) บุคลากรไม่เพียงพอ ท าให้งานล่าช้า และท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่าย 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 กิจกรรม ด้านการส ารวจ ออกแบบก าหน ด
กิจกรรมควบคุม คือ 
       3.1.1 ก าชับเจ้าที่ให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ 
อยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
       3.1.2  ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่น โดย
พิจารณา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 
    3.2 กิจกรรม งานก่อสร้าง  ก าหนดกิจกรรมควบคุม 
คือ 
       3.2.1 มีการด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ิม 
       3.2.2  มีค าสั่งแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรใน
หน่วยงานทราบ 
 
 
 

ก าชับให้เจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
ราคาวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ อยู่เสมอเพ่ือให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            

 
 



   แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และ
การจัดโครงการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร 
     4.2 ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารจากระบบ 
Internet 
     4.3 การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง 
๕. การติดตามและประเมินผล 
     5.1 มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเมินคุณภาพของงาน ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติงาน โดย
ก าหนดปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนที่ทาง
กระบวนปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุม
งาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการ
ประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบ
จุดอ่อน/ข้อพกพร่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

กองการศึกษา 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม   
    1.1 สภาพแวดล้อมภายใน   กองการศึกษา  ได้
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุม  โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจ าตามค าสั่ง
แบ่งงาน 
       1.1.1 ภารกิจงานประจ า ตามค าสั่งแบ่งงานของ
เทศบาลต าบลคลองหาดที่ 723/2561     ลงวันที่  
31  กรกฎาคม   2561   แบ่งภารกิจงานออกเป็น       
4  งาน โดยประเมินจากภารกิจงานประจ า การควบคุม
ภายในจากงานประจ าแต่ละงาน  ดังนี้ 
     

1. งานธุรการ   ตามค าสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่ 6 ข้อ  
เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ในภารกิจงานไม่พบปัจจัย
เสี่ยง 
2. งานพัฒนาการศึกษา   ตามค าสั่งแบ่งงานมีภารกิจ
อยู่  6  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ในภารกิจงาน
พบว่า 
   2.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง  ท าให้การ
ติดต่อประสานงานในบางครั้งขาดตอนไป 

3.งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม               
ตามค าสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่  6  ข้อ  เมื่อส ารวจและ
ประเมินแล้ว  ในภารกิจงานพบว่า 
   3.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง  ท าให้การ
ติดต่อประสานงานในบางครั้งขาดตอนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยประเมินจากภารกิจงาน 4 งาน  คือ 

1.งานธุรการ 

2.งานพัฒนาการศึกษา 

3.งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

4.งานกีฬาและนันทนาการ  

          มีการควบคุมทีเ่พียงพอ  แต่ยังมีจุดอ่อน  อยู่บ้าง 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ี เป็นข้าราชการ รับผิดชอบโดยตรง ใน

การปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ซึ่งต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบ  ซึ่งจะด าเนินการติดตามผล

ต่อไป    และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะ

ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายใน

เทศบาลต าบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงาน

น าเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน  เพ่ือก าหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและ

สอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้การควบคุมมี

ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานทั้ง 4 ส่วน

งาน           
 

 
 



แบบ ปค.4 
 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

    4. งานกีฬาและนันทนาการ  ตามค าสั่งแบ่งงานมี
ภารกิจอยู่ 6 ข้อ เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว ในภารกิจ
ไม่พบปัจจัยเสี่ยง 
        1.1.2 ค าสั่งแบ่งงาน  ค าสั่งแบ่งงาน                   
ของเทศบาลต าบลคลองหาด ที่ 723/2561           
ลงวันที่  31  กรกฎาคม   2561  ก องการศึกษา           
มีบุคลากรทั้งสิ้น 4 คนประกอบด้วย  
นางอรทัย เนื้อจันทา ต าแหน่ง ครู ช านาญการ  รักษา
ราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา มีพนักงาน
เจ้าหน้าที่  ทั้งสิ้น 21 คน แบ่งออกเป็น 4 งาน  ดังนี้ 
    1. งานธุรการ  มีข้าราชการรับผิดชอบ มี  
นางสาวยุวราพร  จันพวง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์  พนักงานจ้างเหมา เป็น
ผู้ดูแล  
    2. งานพัฒนาการศึกษา   มีข้าราชการ 2 คนคือ  

นางอรทัย เนื้อจันทา ต าแหน่ง ครู ช านาญการ  รักษา

ราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา  นางมะลิ    

ข านอก นักวิชาการศึกษา  และมีหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก, 

และผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  คน  เป็นผู้ช่วย 
    3. งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม   มี
ข้า ราชการ 1 คน รับผิดชอบ  นางมะลิ  ข านอก 
นักวิชาการศึกษา นางสาวยุวราพร   จันพวง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์  พนักงาน
จ้างเหมาบริการ เป็นผู้ดูแล 
    4. งานกีฬาและนันทนาการ  มีข้าราชการ  1 คน 
คือ นางอรทัย เนื้อจันทา  ต าแหน่ง ครู ช านาญการ  
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ  กองการศึกษา 
 

 

 

 

 

 
 



แบบ ปค.4 
 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 การก าหนดความเสี่ยงของกองการศึกษา จาก          

การขาดการประสานความร่วมมือจากองค์กรของรัฐ 

องค์กรเอกชน และองค์กรอื่น  ๆ  ซึ่งต้องมีการ

ประชาสัมพันธ์  การประสานความร่วมมือ และออก

หนังสือขอความร่วมมือ 
 

3. กิจกรรมการควบคุม   

    3.1 ประสานความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆ  ในการ
ขอสนับสนุนด้านต่างๆ  และมีการประชาสัมพันธ์การ
ประสานความร่วมมือ และออกหนังสือ ขอความร่วมมือ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  Internet  
วิทยุ  โทรทัศน์  โทรสาร 
    4.2 การประสานงานภายในและภายนอกกอง

การศึกษา  เพ่ือขอความร่วมมือในการจัดงานต่างๆของ

เทศบาลต าบลคลองหาด 
5. การติดตามประเมินผล 
    5.1 วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
    5.2 วิธีการติดตามประเมินผล ก าหนดโดยการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยง  
    5.3 การก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่
มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การ
สอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 สภาพแวดล้อมภายใน  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มี
ผลกระทบต่อการควบคุม  โดยวิเคราะห์จากภารกิจงาน
ประจ าตามค าสั่งแบ่งงาน 
        1.1.1ภารกิจงานประจ า ตามค าสั่งแบ่งงานของ
เทศบาลต าบลคลองหาด ที่ 627/256 ลงวันที่  10 
กรกฎาคม  2561    แบ่งภารกิจงานออกเป็น  6  งาน 
โดยประเมินจากภารกิจงานประจ า การควบคุมภายในจาก
งานประจ าแต่ละงาน  ดังนี ้
    1.  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานส่งเสริม
สุขภาพ  ตามค าสั่งแบ่งงาน มีภารกิจอยู่  6 ข้อ เมื่อส ารวจ
และประเมินแล้ว  ในภารกิจงานพบว่า 
        1.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญในการด าเนินงาน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการ ต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้งาน ท าให้งานล่าช้า 
    2.  งานรักษาความสะอาด  ตามค าสั่งแบ่งงานมีภารกิจ
อยู่ 4 ข้อ เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ในภารกิจงานพบว่า 
       2.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญในการด าเนินงาน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการ ต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้งาน ท าให้งานล่าช้า 
    3.  งานตลาดสด ตามค าสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่  8  ข้อ  
เมื่อส ารวจและประเมินแล้วในภารกิจงานพบว่า 
       3.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญในการด าเนินงาน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้งาน ท าให้งานล่าช้า 
    4. งานส่งเสริมสุขภาพ ตามค าสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่  
4  ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว  ในภารกิจพบว่า 
       4.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญในการด าเนินงาน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการ ต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้งาน ท าให้งานล่าช้า 
5. งานป้องกันและควบคุโรคติดต่อ ตามค าสั่งแบ่งงานมี
ภารกิจอยู่ 5 ข้อ  เมื่อส ารวจและประเมินแล้วในภารกิจ
พบว่า 
 
 
 

โดยประเมินจากภารกิจงาน  4  งาน  คือ 
1.  งานธุรการ 
2.  งานพัฒนาการศึกษา 
3.  งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
4.  งานกีฬาและนันทนาการ   

          มีการควบคุมทีเ่พียงพอ แตย่งัมีจดุอ่อน อยู่
บ้าง และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะ
ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายใน
เทศบาลต าบลคลองหาด โดยให้ผู้รับผิดชอบงาน     
ทุกงานน าเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือก าหนดการควบคุมท่ีครอบคลุม
และสอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้การควบคุม  
มีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานทั้ง 3  
ส่วนงาน ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ซึ่งต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ  ซึ่งจะด าเนินการติดตามผล
ต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
       5.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญในการด าเนินงาน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการ ต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้งาน ท าให้งานล่าช้า 
    6. งานธุรการ ตามค าสั่งแบ่งงานมีภารกิจอยู่  7  ข้อ  
เมื่อส ารวจและประเมินแล้วในภารกิจพบว่า 
       5.1 เจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญในการด าเนินงาน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีกฎ/ระเบียบ/วิธีการ ต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้งาน ท าให้งานล่าช้า 
1.1.2 ค าสั่งแบ่งงาน ของเทศบาลต าบลคลองหาด ที่ 
627/256 ลงวันที่  10 กรกฎาคม  2561  แบ่งภารกิจ
งานออกเป็น  6  งาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี
ข้าราชการทั้งสิ้น 2 คนประกอบ ด้วย  นางสาวนาถตยา 
เลิศศิริสวัสดิ ์ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และ นายกิตติศักดิ์  พรมงาม ต าแหน่ง เจ้า
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งสิ้น 44 
คน แบ่งออกเป็น  6  งาน  ดังนี ้
    1.  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  มขี้าราชการ 1 
คน คือ นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีนางสาวมนฤดี  ด้วงเงิน 
พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผูช้่วยเหลือ 
    2.  งานรักษาความสะอาด  มขี้าราชการ 1 คน คือ 
นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม มนีายไพบูลณ์   บุญลือ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ รับผิดชอบ  
    3.  งานตลาดสด  มขี้าราชการ 1 คน คือ นางสาว
นาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  มนีางแว่น ครูท าสวน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่งคนงานประจ าขยะ รับผิดชอบ 
    4.  งานส่งเสริมสุขภาพ  มีข้าราชการ  1 คน คือ 
นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนางสาวยุวดี    ดวงแสง 
พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผูช้่วยเหลือ 
    5. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีข้าราชการ 1 คน 
คือ นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์   ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีนางสาวยุวดี ดวงแสง 
พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผูช้่วยเหลือ 
 
 

 

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
6. งานธุรการ มีข้าราชการ 1 คน คือ นายกิตติศักดิ์ พรม
งาม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มี นางสาวสุ
มาลัย สินชัย ต าแหน่ง คนงานทั่วไป และนางสาวประภาพร 
พุ่มเข็มทอง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผูช้่วย 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    การก าหนดความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จากการที่มีบุคลากรด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ ซึ่งต้องมีการด าเนินงานทั้งงานเชิง
รุกและเชิงรับ บูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและนอกพ้ืนที่  
3. กิจกรรมการควบคุม   
จัดจ้างบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงาน
ธุรการให้เพียงพอ และท าการประสานความร่วมมือหรือ
บูรณาการงานกับหน่วยงานและองค์ท่ีเกี่ยวข้อง และสร้าง
เครือข่ายทั้งในและนอกชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้าน
ต่างๆ  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1  ศึกษาและส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  
Internet  วิทยุ  โทรทัศน์  โทรสาร โทรศัพท ์
   4.2  การประสานงานภายในและภายนอก กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพื่อบูรณาการในการ
ด าเนินงานต่างๆของเทศบาลต าบลคลองหาด 
5. การติดตามประเมินผล 
       1. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  
       2. วิธีการติดตามประเมินผล ก าหนดโดยการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง  

   3. การก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ใน 
กรณีท่ีมีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้
การสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

 
  เทศบาลต าบลคลองหาดมีการควบคุมที่เพียงพอ  ยังไม่พบจุดอ่อนที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง  
ดังนั้น  เทศบาลต าบลคลองหาดยังคงหาวิธีการในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน  และหน่วยงานจะได้          
วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม  โดยก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในเทศบาลต าบลคลองหาด  โดยให้
ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อก าหนดการควบคุม         
ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ   
 
 

                    ร้อยเอก      
 

(สุเทพ  มากสาคร) 
นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด 

วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ส านักปลัด
1.งานนิตกิาร
กิจกรรม 1. ขาดการส่ือสาร 1. จัดท าใบค าร้องเรียน 1. เจ้าหน้าทีรั่บเร่ือง 1. ค าร้องบางเร่ืองเกิน 1.งานเกินอ านาจหน้าที่ ส านักปลัด
การให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงาน ร้องทุกข์  ให้ประชาชน ร้องเรียนร้องทุกข์ จาก อ านาจความสามารถ ของเจ้าหน้าที ่ต้องขอ

2. ส่ือสารการ 2. รับเร่ืองร้องเรียน ประชาชนและส่งมอบให้ ของเจ้าหน้าที ่หรือ ความช่วยเหลือจาก
วัตถุประสงค์ ผิดพลาด ร้องทุกข์  และส่งมอบ เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง องค์กร ในการแก้ไข หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยว
เพือ่ให้การบริการและการแก้ไขปัญหา 3. ท างานล่าช้า ให้เจ้าหน้าที ่ทีรั่บ รับผิดชอบ แก้ไขปัญหา ปัญหา ข้อง
เร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แก่ประชาชน ผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดท าค าส่ัง
ในพืน้ที ่อย่างทันท่วงที 3. จัดท าสมุดควบคุม แต่งต้ังคณะกรรมการ

การร้องเรียน ร้องทุกข์ ตรวจงาน
ทางเอกสาร

  เทศบาลต าบลคลองหาด
รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30 เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2561



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
2.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กิจกรรม  1.ประชาชนยังมีส่วน 1. การจัดแผนพัฒนา 1.จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง 1. ประชาชนส่วนใหญ่ 1. เน้นให้มีการประชา ส านักปลัด
จัดเวทีประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนา ร่วมในการเสนอปัญหา ท้องถิ่นส่ีปี และแผน คณะกรรมการพัฒนา ขาดความรู้ความเข้าใจ สัมพันธ์ทีห่ลากหลาย 
ท้องถิ่นส่ีปี 2. ระเบียบกฎหมาย การด าเนินงานตาม ท้องถิ่นเพือ่คัดกรอง เกี่ยวกับการจัดท า เพือ่ให้เข้าถึงประชาชน

เกี่ยวกับงบประมาณ ระเบียบกระทรวง โครงการทีป่ระชาชน แผนพัฒนาต าบลและ มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ ยังไม่ชัดเจน มีการ มหาดไทยว่าด้วยการจัด ได้น าเสนอและพิจารณา ประโยชน์ทีป่ระชาชน 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เปล่ียนแปลง ท าแผนพัฒนาของ โครงการทีเ่กินศักยภาพ จะได้รับจากการเข้า การจัดท าแผนพัฒนา
ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพือ่พัฒนาชุมชนให้ไปใน 3.ประชาชนได้รับ องค์กรปกครองส่วน เพือ่น าเสนอคณะ ร่วมประชาคมเพือ่จัด ท้องถิ่นและประโยชน์
ทิศทางทีถู่กต้อง ประโยชน์น้อย ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ กรรมการพัฒนาท้องถิ่น ท าแผนพัฒนาต าบล ทีป่ระชาชนจะได้รับ

แก้ไข (ฉบับที ่2) ระดับจังหวัด ให้ด าเนิน 2.จ านวนโครงการใน จากการเข้าร่วมท า
พ.ศ.2559 พร้อมทัง้ การต่อไป แผนพัฒนาฯ มีจ านวน ประชาคมในแต่ละคร้ัง
ประกาศให้ประชาชน 2. มีการประกาศใช้แผน มากเกิน งบประมาณ 3. แก้ไขปัญหาให้
ทราบทันเวลาทีก่ าหนด พัฒนาท้องถิ่นส่ีปีให้ ทีต้ั่งไว้เพือ่ใช้จ่ายตาม ประชาชนในพืน้ที่
2. จัดประชุมประชาคม ประชาชนได้รับทราบ งบประมาณประจ าปี ทันท่วงที
หมู่บ้าน เพือ่สอบถาม 3. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ปัญหาและความ ติดตามและประเมินผล
ต้องการของประชาชน แผนพัฒนาฯทีไ่ด้ด าเนิน
ในพืน้ที่ การตามแผนพัฒนา



แบบ ปค.5
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หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กิจกรรม 1. ระเบียบกฎหมาย 1. การจัดท าเทศบัญญัติ 1. มีการพิจารณา 1. การจัดท าราย 1. ให้มีการประชุม 
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย โครงการตามแผน ละเอียดรายจ่าย และประสานงานกัน
ประจ าปี ยังไม่ชัดเจน มีการ ประจ าปีจะพิจารณา พัฒนามาเพือ่เป็น งบประมาณประจ าปี อย่างต่อเนื่อง

เปล่ียนแปลง จากโครงการทีบ่รรจุไว้ แนวทางเทศบัญญัติ ของแต่ละส่วนราชการ 2. ให้มีการจัดท าแผน
วัตถุประสงค์ 2. ประชาชนได้รับ ในแผนพัฒนาสามปี งบประมาณรายจ่าย ล่าช้า ท าให้การจัดท า ปฏิบัติการในการจัดท า
เพือ่ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประโยชน์น้อย มาเป็นแนวทางในการ ในแต่ละปี เทศบัญญัติงบประมาณ งบประมาณ เพือ่ให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ จัดท าเทศบัญญัติ 2. เจ้าหน้าทีจ่ัดท า รายจ่ายประจ าปี แล้วเสร็จตามก าหนด
ประชาชน งบประมาณรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณ ไม่แล้วเสร็จตามเวลา เวลา

ในแต่ละปี รายจ่ายในแต่ละปี ทีก่ าหนด 3.วางแผนเสนอโครง
2. เจ้าหน้าทีจ่ัดท า โดยจะต้องมีคู่มือและ 2. มีการโอนแก้ไข การแต่ละส่วนควรเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณ หนังสือส่ังการแนวทาง เปล่ียนแปลง โครงการทีส่อดคล้อง
รายจ่ายประจ าปีโดยจะ ในการจัดท าเทศบัญญัติ งบประมาณตลอดปี กับแผนพัฒนา และ
ต้องมีคู่มือและหนังสือ งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณ ระเบียบหนังสือส่ังการ
ส่ังการเป็นแนวทาง ประจ าปี ทีต้ั่งไว้บางหมวด สมดุลและเพียงพอ
ในการจัดท าเทศบัญญัติ ประเภท ไม่เพียงพอ กับการใช้จ่าย ตลอดปี
งบประมาณรายจ่าย
ในแต่ละปี



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
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ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
3.งานการเจ้าหน้าที่
กิจกรรม 1. เจ้าหน้าทีท่ าเอกสาร 1. เปิดรับสมัครสอบ  1. ตรวจสอบคุณสมบัติ 1. บางต าแหน่งยังไม่มี 1. ส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารับ ส านักปลัด
กิจกรรมบริหารงานบุคคล ล่าช้า คัดเลือกบุคคลทีม่ี ผู้เข้าสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าทีบ่รรจุ การอบรม  ประชุม
 ความรู้ ความสามารถ ตามต าแหน่งงาน จึงท าให้งานเกิดความ อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ เฉพาะทางเข้าท างาน ให้ครบถ้วน ล่าช้า 2. สรรหาบุคลากร
เพือ่ให้การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างถูกต้อง ในเทศบาล 2. เจ้าหน้าทีส่่งรายงาน เพิม่ขึ้น
ตามระเบียบกฎหมาย เป็นไปอย่างมี 2. ส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารับ การอบรมให้ผู้บังคับ 3. การถ่ายทอดความรู้ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม การอบรม เพิม่ความรู้ บัญชาทราบ จากผู้ทีผ่่านการอบรม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนบุคคล ความสามารถ  3. ท าการประเมิน สู่พนักงานในส านักงาน
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 พนักงานจ้างภายใน 4. ส่งมอบงานทีรั่บ

ปีละ 1 คร้ัง ผิดชอบและคู่มือ การ
ปฏิบัติงาน
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หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรม 1. การให้ความช่วย 1.ประสานกับหน่วยงาน 1. มีเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ 1. กฎหมาย ระเบียบ 1. จัดระบบการให้ ส านักปลัด
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เหลือประชาชนล่าช้า อื่นทีม่ีศักยภาพให้ความ ในการด าเนินการ ต่าง ๆ ไม่เปิดช่องให้ บริการน้ า อุปโภค - 
เร่ืองน้ า อุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับความ เกี่ยวกับการบริการเร่ือง เจ้าหน้าทีด่ าเนินการ บริโภค ให้ครอบคลุม

เดือดร้อนเสียหายจาก น้ า อุปโภค-บริโภค เองได้ 2. ขยายเขตระบบ
วัตถุประสงค์ กรณีปัญหาต่างๆ 2. การให้บริการเป็นไป 2. เจ้าหน้าทีด่ าเนิน ประปาหมู่บ้าน
เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 2. มีเจ้าหน้าทีใ่นการ ตามล าดับการเขียน การมีไม่เพียงพอ
ในเร่ืองน้ า อุปโภค - บริโภค ด าเนินการเกี่ยวกับการ แบบค าร้องในการขอ กับงานบริการ

ให้บริการเร่ืองน้ า น้ า อุปโภค-บริโภค เพือ่ 3. พืน้ทีอ่ยู่ในเขต
อุปโภค-บริโภค ความเสมอภาคในการ เส่ียงต่อการเกิดภัย
3. มีการจัดระบบ ให้บริโภค
การบริการน้ า อุปโภค-
บริโภค โดยการเขียน
แบบค าร้อง
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หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
5.งานรักษาความสงบ
กิจกรรม 1. เจ้าหน้าทีไ่ม่เพียงพอ 1. ประสานงานกับชุด 1. สถานการณ์ในช่วง 1. อุบัติเหตุจากผู้ขับขี่ 1. เพิม่เจ้าหน้าที่ ส านักปลัด
จัดชุด อปพร. ตรวจการช่วงเทศกาลต่าง ๆ และขาดความรู้ความ อปพร. เพือ่มาดูแล เทศกาลต่าง ๆ มีความ รถยังมีอยู่ เนื่องจาก อปพร. เพือ่ให้บริการ

เข้าใจในการปฏิบัติงาน ป้องกันและรักษาความ สงบเรียบร้อยดี ด่ืมสุรา ประชาชนได้ทัว่ถึง
วัตถุประสงค์ สงบภายในพืน้ทีท่ีรั่บ ยิ่งขึ้น
เพือ่ป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย ภายใน ผิดชอบ ของเทศบาล
เทศบาลต าบลคลองหาด ต าบลคลองหาด ในช่วง

เทศกาล
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ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
6.งานพัฒนาชมุชนและสวัสดกิาร
สังคมสงเคราะห์
กิจกรรม 1. จ่ายเงินเบีย้ยังฯ 1. ประชาสัมพันธ์การ 1. สมาชิกสภาเทศบาล 1. ประชาชนย้ายพืน้ที่ 1. ขอความร่วมมือ ส านักปลัด
สวัสดิการเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ล่าช้า จ่ายเงินล่วงหน้าก่อน ต าบลคลองหาด ก านัน รับเบีย้ยังชีพ แต่ทีเ่ดิม สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วันนัดหมายอย่างน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความ ยังไม่ท าการจ าหน่าย ต าบลคลองหาด ก านัน

5  วัน ท าการ ร่วมมือเป็นอย่างดี ชื่อออก จึงท าให้ ผู้ใหญ่บ้าน ช่วย
วัตถุประสงค์ 2. กรณีทีม่ีผู้สูงอายุ ในการแจ้งเจ้าหน้าที่ ประชาชน ไม่สามารถ ประชาสัมพันธ์การรับ
เพือ่ให้การด าเนินการเพือ่สวัสดิการ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เมื่อมีผู้เสียชีวิต ลงทะเบียนกับเทศบาล ลงทะเบียนและจ่ายเงิน
เงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ เสียชีวิตสมาชิกสภา ได้ทันที เบีย้ยังชีพ 
 ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  เป็นไปโดยรวดเร็ว เทศบาล ก านัน 2. ให้บุคคลอื่นมารับ 2. กรณีบุคคลอื่นมารับ
 เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ผู้ใหญ่บ้าน ต้องแจ้งให้ แทนโดไม่มีการมอบ แทนจะต้องมีหนังสือ
ข้อบังคับ ครม. และหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง เทศบาลต าบลคลองหาด อ านาจ มอบอ านาจมายื่นกับ

ทราบทันที 3. การกรอกข้อมูลลง เจ้าหน้าทุกคร้ัง
3. ออกพืน้ทีรั่บลง ระบบผิดของเจ้าหน้าที่
ทะเบียน ผู้สูงอายุและ 4. ประชาชนยังไม่มา
ผู้พิการ ทุกปี ลงทะเบียนตามวัน

เวลา ทีก่ าหนด
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หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
7. งานส่งเสริมการท่องเทีย่ว
กิจกรรม 1. ขาดบุคลากรเข้าดูเเล 1. จัดบุคลากรดูแล 1. บุคลากรทีดู่แลสถาน 1. เนื่องจากปัจจุบัน 1.จัดท าเอกสาร แจก ส านักปลัด
ประสานงานหน่วยงานราชการ ในการ สถานที่ สถานทีท่่องเทีย่ว ทีเ่รียบร้อยดี แหล่งท่องเทีย่ว อยู่ใน พร้อมประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานแหล่งท่องเทีย่ว 2. ต้อนรับหน่วยงาน 2. มีหน่วยงานเข้ามา ความดูแลของกรม 2. ประชาสัมพันธ์เสียง

ต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานเป็นระยะ ป่าไม้แล้วท าให้การ ตามสายให้ประชาชน
วัตถุประสงค์ แหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ ท าให้ผู้เข้าศึกษาดูงาน บูรณะซ่อมแซ่มสถานที่ ได้รับข้อมูลทีช่ัดเจน
รับคณะศึกษาดูงาน เพือ่เป็นการส่งเสริมการ ภายในเขตต าบลคลอง ได้รับความรู้และเพลิด ท่องเทีย่ว ด าเนินการ และถูกต้อง
ท่องเทีย่วภานในเขตต าบลคลองหาด หาด เพลิน กับธรรมชาติ ยากล าบากยิ่งขึ้น



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
8. งานธุรการ
กิจกรรม 1.ยังจัดส่งเอกสาร 1. จัดเก็บเอกสารให้เร็ว 1. มีการตรวจสอบ 1. ขั้นตอนการท า 1.จัดท าเอกสารให้เร็ว ส านักปลัด
งานสารบรรณ ล่าช้า ขึ้นเพือ่ให้ทันต่อเวลา เอกสารรับเอกสารส่ง เอกสารต่าง ๆ มีคาวม ขึ้นเพือ่ให้ทันต่อเวลา

2.การประสานงาน 2. จัดล าดับความส าคัญ ในระบบ ล่าช้า 2. จัดล าดับความส าคัญ
วัตถุประสงค์ ราชการยังส่ือสารติดขัด ของงานเอกสาร เพือ่กัน 2. มีการควบคุมโดยใช้ 2. เอกสารต้องผ่านการ ของงานเอกสาร เพือ่
เพือ่ให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มีการ การสูญหายของเอกสาร สมุดทะเบียนคุมการ หลายขั้นตอน ท าให้ กันการสูญหายของ
จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพและเก็บเอกสาร ต่างๆ รับส่ง หนังสือ บางคร้ังเอกสารด่วน เอกสารต่าง ๆ 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาได้รวดเร็ว 3. จัดเก็บเอกสารให้เป็น 3. ก าชับเจ้าหน้าทีต่รวจ ไม่สามารถส่งได้ตาม 3. จัดเก็บเอกสารให้

ระบบโดยแยกประเภท สอบเอกสารก่อนเสนอ ก าหนดทันที เป็นระบบโดยแยก
หนังสือ และลงวันที่ ผู้บริหารระดับสูง ประเภทหนังสือ และ
ก ากับ ลงวันทีก่ ากับ



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
9. งานกิจการสภา
กิจกรรม 1. ยังส่งเอกสารล่าช้า 1. จัดท าเอกสารแจก 1. จัดเอกสาร เกี่ยวกับ 1. มีเอกสารระเบียบ 1. จัดหาเอกสารให้ ส านักปลัด
จัดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองหาด ให้กับทีป่ระชุมในการ ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยว กฎหมายในห้องประชุม ครบถ้วนและจัดสถาน

ประชุมทุกคร้ัง ข้องกับกิจการสภาใน แต่ยังไม่เพียงพอต่อ ทีเ่พือ่จัดเก็บเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ห้องประชุมสภา จ านวนผู้เข้าร่วม ระเบียบกฎหมายสภา
เพือ่ให้การปฏิบัติงานกิจการสภาในด้านการ ประชุม ให้เพียงพอต่อจ านวน
ประชุมการเข้าร่วมรับฟังเป็นไปตามระเบียบ ผู้เข้าร่วมประชุม

10. งานบริหารขอ้มลู
ข่าวสารทางท้องถิ่น
กิจกรรม 1. จัดท าเอกสารแจก 1.จัดท าเอกสารเกี่ยวกับ 1. มีเอกสารระเบียบ 1. จัดหาเอกสารข้อมูล
 งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ให้กับประชาชนเพือ่ ระเบียบกฎหมายที่ กฎหมาย ในห้องข้อมูล ข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ข่าวสาร เพือ่ให้ เพือ่ให้ข้อมูลทีช่ัดเจน
วัตถุประสงค์ ต่างๆของท้องถิ่นและ ข่าวสารในเทศบาลทีไ่ด้ ประชาชนสามารถ และจัดสถานทีเ่พือ่จัด
เพือ่ให้ข้อมูลข่าวสารทีร่วดเร็ว ชัดเจน ข่าวทัว่ไป ท าโครงการ/กิจกรรม เข้าดูได้ และขอข้อมูล เก็บเกี่ยวกับเอกสาร
และเป็นข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน ต่างๆทีเ่กี่ยวกับงาน จากทางเทศบาลได้ ข้อมูลข่าวสารให้เพียง

ประชาสัมพันธ์ พอต่อประชาชนทีร้่อง
ขอ



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองคลัง
งานการเงิน
1.เพือ่ให้การรับ - เบิกจ่ายเงินทุกประเภท และ -ในการเบิกจ่ายเงิน -มีการก าหนดแนวทาง -ก าหนดแนวทางการ -เนื่องจากมีหนังสือ -จัดให้เจ้าหน้าทีเ่ข้ารับ กองคลัง
การบันทึกบัญชีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประเภทต่าง ๆ ส่วนมาก การปฏิบัติงานประจ าปี ปฏิบัติงานรวมทัง้มีการ ส่ังการหรือระเบียบ การฝึกอบรมอย่าง
และมติคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไปตามแผนการ และแนวทางการด าเนิน มอบหมายจากผู้บริหาร การเบิกจ่ายใหม่ขึ้น สม่ าเสมอและติดตาม
2.เพือ่ให้การจ่ายเงินทุกประเภทด าเนินการ ใช้จ่ายเงินทีจ่ัดท าไว้  งานให้เป็นไปตาม มีผลดีต่อการควบคุม เร่ือยๆ อาจท าให้ ศึกษาระบียบหนังสือ
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และมติคณะ เนื่องจากการรับโอนเงิน ระเบียบ กฎหมาย  และติดตามในระดับหนึ่ง การปฏิบัติงานไม่เป็น ส่ังการให้เป็นปัจจุบัน
รัฐมนตรี จัดสรรไม่สอดคล้องกับ หนังสือส่ังการก าหนด อีกทัง้ยังมีการตรวจ ไปตามหนังสือส่ังการ -ก าชับให้เจ้าหน้าที่

ระยะเวลาในการด าเนิน ติดตามจากหน่วยงาน ด าเนินการตาม 
โครงการซ่ึงดูจากภาวะ ภายนอก เช่น ระเบียบ กฎหมาย
ความจ าเป็นและฤดูกาล ผู้ตรวจสอบจากกรมฯ 

ผู้ตรวจสอบจาก
ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
3.เพือ่ให้การเบิกจ่ายเงิน มีความถูกต้องตาม -ก่อนจ่ายเงินให้ส่ง
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีและ เอกสารล่วงหน้าก่อน 
มีหลักฐานครบถ้วนตรวจสอบได้ 3 วัน  เพือ่ให้งาน

การเงินเตรียมความ
พร้อมในการเบิกจ่าย
-ตรวจสอบหลักฐาน
การจ่ายเงินให้ครบถ้วน
เมื่อมีการจ่ายเงิน
ทุกคร้ัง
-จัดให้แต่ละส่วน จัดท า
ฎีกาเอง โดยมี
หัวหน้าส่วนตรวจสอบ
หลักฐานเป็นชั้นแรก



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานจัดเก็บรายได้
4.เพือ่ให้การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม -ในการจัดเก็บค่า -มีการก าหนดแนวทาง -ก าหนดแนวทางการ -การค านวณภาษีที่ -ก าชับเจ้าหน้าทีห่มั่น กองคลัง
ต่างๆทีจ่ัดเก็บเอง เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ธรรมเนียมต่างๆ ยังต้อง การปฏิบัติงานประจ าปี ปฏิบัติงานรวมทัง้มีการ ผิดพลาดเนื่องจากออก ตรวจตรา  ติดตาม  
กฎหมาย ระเบียบสร้างรายได้ให้เทศบาล ให้ผู้ทีไ่ม่มีหน้าทีจ่ัดเก็บ และแนวทางการด าเนิน มอบหมายจากผู้บริหาร บริการตามท้องทีท่ าให้ ผู้เสียภาษี การเกิดขึ้น

เช่น คนงานจากส่วนอื่น งาน ให้เป็นไปตาม มีผลดีต่อการควบคุม รีบร้อน ของป้าย ร้านค้าต่าง ๆ 
จัดเก็บแทน เนื่องจาก ระเบียบ กฎหมาย  และติดตามในระดับ -การจัดเก็บไม่ครบ เพือ่ท าหนังสือแจ้งการ
สถานทีจ่ัดเก็บอยู่ห่าง หนังสือส่ังการก าหนด หนึ่ง  อีกทัง้ยังมีการ ทุกราย เสียภาษี
จากส านักงานและเป็น ตรวจติดตามจากหน่วย
พืน้ทีต่ะเข็บแนวชาย งานภายนอก เช่น 
แดน  ผู้ตรวจสอบจากกรมฯ  
-การจัดเก็บค่าทีจ่อดรถ ผู้ตรวจสอบจาก -จัดท าค าส่ังแบ่งงาน
เนื่องจากเจ้าหน้าทีไ่ม่ ส านักงานตรวจเงิน และความรับผิดชอบ
เพียงพอจึงท าให้ไม่ แผ่นดิน ของเจ้าหน้าทีแ่ต่ละคน
สามารถจัดเก็บค่าที่ อย่างชัดเจน
จอดรถได้ครบถ้วนตาม
จ านวนรถ เข้า-ออก



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานพัสดแุละทะเบียนทรัพย์สิน
5.เพือ่ให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความ -มีการก าหนดแนวทาง -แต่ละกองไม่มีเจ้าหน้า -ก าชับให้ทุกส่วนดูแล  กองคลัง
ปลอดภัย ตรงตามคุณสมบัติ อย่างถูกต้อง การปฏิบัติงานประจ าปี ทีพ่ัสดุผู้รับผิดชอบ รักษาพัสดุของแต่ละ
ป้องกันการช ารุดก่อนเวลา และแนวทางการด าเนิน โดยตรง  ซ่ึงอาจท าให้ ส่วนเป็นอย่างดี

งานให้เป็นไปตาม งานล่าช้า
ระเบียบ กฎหมาย  
หนังสือส่ังการก าหนด

6.เพือ่ให้มีการเก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ -ก าชับเจ้าหน้าทีทุ่กคน
เป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สิน
และครบถ้วน ต่าง ๆให้เป็นระเบียบ

-ก าชับเจ้าหน้าทีทุ่กคน
ให้ช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพย์สิน



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
7.เพือ่ให้การจัดซ้ือพัสดุได้ด าเนินการอย่าง ก าชับให้แต่ละกอง
ถูกต้องเพือ่ง่ายต่อการเบิกจ่าย ปฏิบัติการจัดซ้ือพัสดุ

ต่างๆ ให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและการจัดซ้ือ
ต่างๆ ควรปรึกษา
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง
ทราบทุกคร้ังเพือ่ให้
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานด้วยความ
ถูกต้อง



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองชา่ง
งานวิศวกรรมโยธา
กิจกรรม  -บุคลากรไม่เพียงพอ  -มีการด าเนินการสรรหา -ด าเนินการหาพนักงาน -บุคลากรไม่เพียงพอ  -มีการด าเนินการ กองช่าง
งานก่อสร้าง ท าให้งานล่าช้า และ บุคลากร จ้างทัว่ไป มาช่วยงาน ท าให้งานล่าช้า และท า สรรหาบุคลากรเพิม่

ท าให้เกิดข้อผิดพลาด -มีค าส่ังแบ่งงานหน้าที่ ธุรการ  จ านวน ๑  ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ -มีค าส่ังแบ่งงานหน้าที่
วัตถุประสงค์ ได้ง่าย ความรับผิดชอบชัดเจน ต าแหน่ง ง่าย ความรับผิดชอบที่
1.เพือ่ให้การปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง เป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และแจ้งให้บุคลากรใน อักษร และแจ้งให้
และข้อบังคับ หน่วยงานทราบ บุคลากรในหน่วยงาน
2.เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม ทราบ
ภารกิจของเจ้าหน้าที่



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมดา้นการ
ด าเนินงาน
1. เพือ่ให้การด าเนินงานของส่วนการศึกษา -วัตถุประสงค์ ในการ -สรรหาบุคลากรเพิม่ -การประเมินผลจาก -ขาดบุคลากร ในการ -.ให้เจ้าหน้าทีภ่ายใน กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไปตามกฎหมาย ปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง ตามแผนอัตราก าลัง ผู้บังคับบัญชา ประเมิน ปฏิบัติงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา
ระเบียบข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น กัน -ส่งเจ้าหน้าทีรั่บการ ผลงานจากการปฏิบัติ -บุคลากรขาด และวัฒนธรรม และ

-บุคลากรขาดประสบ อบรมการจัดท าหลัก งานการสอบถามความ ประสบการณ์ในการ งานนโยบาย และแผน
การณ์ในการปฎิบัติงาน สูตรการวิเคราะห์ พึงพอใจของประชาชน ปฎิบัติงานด้านการ ปฏิบัติหน้าทีใ่นการวาง
ด้านการบริหารการ หลักสูตรตลอดจน ในการปฏิบัติงานด้าน บริหารการศึกษา แผนการศึกษา และ
ศึกษา มาตรฐานการศึกษาใน การศึกษา ศาสนา และ -เจ้าหน้าทีท่ีข่าดความ ส่งเสริมสนับสนุน 
-เจ้าหน้าทีท่ีข่าดความ ทุกระดับ/ประชุมรับ วัฒนธรรม เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กิจกรรมส่งเสริมการ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทราบนโยบาย ระเบียบ -การประเมินผลจาก ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับ ศึกษาร่วมกันในบาง
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับ ทีเ่กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงาน กิจกรรม
การปฏิบัติงาน ทุกคร้ัง -ประเมินผลงานจาก

-จัดท าข้อสรุป และ การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการศึกษาและ 
ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล
ติดตามอย่างต่อเนื่อง



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
-ส่งเจ้าหน้าทีรั่บการ -การสอบถามความ
อบรมการจัดท า พึงพอใจของประชาชน
หลักสูตรการวิเคราะห์ ในการปฎิบัติงานด้าน
หลักสูตรตลอดจน การศึกษาศาสนา และ
มาตรฐาน การจัดการ วัฒนธรรม
ศึกษาในทุกระดับ/ -การประเมินผลผู้บังคับ
ประชุมรับทราบ บัญชา
นโยบายระเบียบอย่าง -ประเมินผลงานจาก
ต่อเนื่อง การปฏิบัติงาน

-การสอบถามความพึง
พอใจของประชาชนใน
การปฏิบัติงานด้านการ
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
2. เพือ่ให้การด าเนินงานการบริหารจัดการ -การบริหารจัดการศูนย์ -การวางแผนพัฒนา -การประเมินผลจากผู้ -การบริหารจัดการ -จัดประชุมหัวหน้าศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยเป็นไปตาม พัฒนาเด็กอนุบาล ปรับปรุง ซ่อมแซม บังคับบัญชา ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาล พัฒนาเด็กเล็กแต่ละ
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น และปฐมวัยยังไม่ได้ ก่อสร้าง เพิม่เติมตาม -ประเมินผลงานจาก และปฐมวัยยังไม่ได้ ศูนย์เพือ่แนะแนวชี้แจง

มาตรฐาน แผนพัฒนา การปฏิบัติงาน มาตรฐาน การบริหารจัดการศูนย์
-การสอบถามความ พัฒนาเด็กเล็ก
พึงพอใจของประชาชน
ในการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม

3. เพือ่ให้การด าเนินการตามระเบียบ และ -ระเบียบทีเ่ป็นแนวทาง -การตรวจสอบสถาน -การประเมินผลจากผู้ -ระเบียบ ทีเ่ป็นแนว -จัดเจ้าหน้าทีใ่นกองไป
หนังสือส่ังการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานส่งมายัง การณ์ปัจจุบันจาก บังคับบัญชา ทางปฏิบัติงานส่งมายัง ดูแลติดตามระเบียบ
เพิม่ขึ้น อบต. ล่าช้าจึงท าให้เกิด internet เพือ่เตรียม -ประเมินผลงานจาก อบต. ล่าช้าจึงท าให้ หนังสือส่ังการ

ความล่าช้าในทาง ความพร้อมล่วงหน้า การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ และปฏิบัติงานทันทีเมื่อ -การสอบถามความ ปฏิบัติ 

ได้รับหนังสือ พึงพอใจของประชาชน
ในการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
4. เพือ่ให้การด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุน -งานด้านส่งเสริมสนับ -การวางแผนการด าเนิน -การประเมินผลจากผู้ -งานด้านส่งเสริมสนับ -วางแผนการท างาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปตาม สนุนการศึกษา ศาสนา งานล่วงหน้าอย่าง บังคับบัญชา สนุนการศึกษา ศาสนา เพือ่ไม่ให้งานเกิดความ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น และ วัฒนธรรมมีความ ชัดเจน -ประเมินผลงานจาก และ วัฒนธรรมมีความ ซับซ้อนและให้บรรลุ

หลากหลายในเนื้องาน -ก ากับติดตามประเมิน การปฏิบัติงาน หลากหลายในเนื้องาน วัตถุประสงค์
ท าให้ปฏิบัติงานไม่ ผลการด าเนินงานอย่าง -การสอบถามความ ท าให้ปฏิบัติงานไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อเนื่องจัดสรรงบ พึงพอใจของประชาชน บรรลุตามวัตถุประสงค์
เท่าทีค่วร ประมาณให้เพียงพอต่อ ในการปฏิบัติงานด้าน  เท่าทีค่วร

ความจ าเป็น การศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม

5. เพือ่ให้การประสาน งานกับองค์กรของรัฐ -ขาดการประสานความ -มีการประชาสัมพันธ์ -การประเมินผลจากผู้ -ขาดการประสาน -จัดเจ้าหน้าทีใ่ห้
องค์กรเอกชน และองค์กรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ ร่วมมือจากองค์กรของ การประสานความ บังคับบัญชา ความร่วมมือจาก ประสานงานกับองค์กร
งานส่วน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รัฐ องค์กรเอกชน และ ร่วมมือ และออกหนังสือ -ประเมินผลงานจาก องค์กรของรัฐ องค์กร ของรัฐ องค์กรเอกชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นส่งผลต่อ องค์กรอื่นๆ ขอความร่วมมือ การปฏิบัติงานการสอบ เอกชนและองค์กรอื่นๆ และองค์กรอื่นๆโดย
ความส าเร็จของงาน ถามความพึงพอใจของ ตรง

ประชาชนในการปฏิบัติ
งานด้านการศึกษา 
ศาสนา และ วัฒนธรรม



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมดา้นการ
ด าเนินงาน
1. เพือ่ให้การด าเนินงานของกองสาธารณสุข -ผลการปฏิบัติงานไม่ได้ -สรรหาบุคลากรเพิม่ -การประเมินผลจากผู้ -บุคลากรในการปฏิบัติ -ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประสิทธิภาพตามวัตถุ โดยเพิม่แผนอัตราก าลัง บังคับบัญชา งานไม่เพียงพอ หน้าทีใ่นการวางแผน และส่ิงแวดล้อม

ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น ประสงค์ -ส่งเจ้าหน้าทีรั่บการ -ประเมินผลงานจาก -บุคลากรขาดประสบ งานสาธารณสุขและ
อบรม/ประชุมรับทราบ การปฏิบัติงาน การณ์ในการปฏิบัติงาน ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม
นโยบาย/ระเบียบทีเ่กี่ยว -การสอบถามความ ด้านสาธารณสุขและ สนับสนุน กิจกรรม
ข้องอย่างต่อเนื่องทุก พึงพอใจของประชาชน ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมงานร่วมกัน
คร้ัง ในการปฏิบัติงานด้าน -เจ้าหน้าทีท่ีข่าดความ แบบบูรณาการ
-รวบรวม/จัดท าสรุป สาธารณสุขและส่ิง เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อกฎหมาย พรบ. แวดล้อม ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับ
ด้านสาธารณสุขและส่ิง การปฏิบัติงาน
แวดล้อม -การบริหารจัดการ
-ผู้บังคับบัญชาก ากับ ด้านสาธารณสุขและ
ดูแล ติดตามอย่าง ส่ิงแวดล้อมยังไม่ได้
ต่อเนื่อง มาตรฐาน



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
-ส่งเจ้าหน้าทีรั่บการ -งานด้านสาธารณสุข
อบรม/ประชุมรับทราบ และส่ิงแวดล้อมมีความ
นโยบาย/ระเบียบทีเ่กี่ยว หลากหลายในเนื้องาน
ข้องอย่างต่อเนื่องทุก ท าให้ปฏิบัติงานไม่
คร้ัง บรรลุตามวัตถุประสงค์
-การวางแผนพัฒนา เท่าทีค่วร
ด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
-การวางแผนการด าเนิน
งานล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจน
-ก ากับติดตามประเมิน
ผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
-จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อความจ าเป็น
อย่างเหมาะสม



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
2.เพือ่ให้ด าเนินการตามระเบียบ และหนังสือ -ความล้าช้าของข้อมูล -การตรวจสอบสถาน -การประเมินผลจากผู้ -ระเบียบ ทีเ่ป็นแนว -ไม่ต้องมีการปรับปรุง
ส่ังการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น การณ์ปัจจุบันจาก บังคับบัญชา ทางปฏิบัติงานส่งมายัง

internet เพือ่เตรียม -ประเมินผลงานจาก อปท. จึงท าให้เกิด
ความพร้อมล่วงหน้า การปฏิบัติงาน ความล่าช้าในทาง
และปฏิบัติทันทีเมื่อได้ -การสอบถามความ ปฏิบัติ 
รับหนังสือ พึงพอใจของประชาชน

ในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม



แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
3.เพือ่ให้การประสานงานกับองค์กรของรัฐ -การประสานงาน -มีการบูรณาการงาน -การประเมินผลจากผู้ -การประสานความร่วม -ไม่ต้องมีการปรับปรุง
องค์กรเอกชนและองค์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ ระหว่างองค์กรล่าช้า การประสานความ บังคับบัญชา มือจากองค์กรของรัฐ
งานด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เป็นไป และไม่ต่อเนื่อง ร่วมมือ และสร้าง -ประเมินผลงานจาก องค์กรเอกชน และ
อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นส่งผลต่อความ เครือข่ายด าเนินการ การปฏิบัติงาน องค์กรอื่นๆ ไม่ต่อเนื่อง
ส าเร็จของงาน -การสอบถามความ ล่าช้า

พึงพอใจของประชาชน
ในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขและส่ิง
แวดล้อม

 

                 วันที ่ 30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2561

   ชื่อผู้รายงาน

                                  (สุเทพ  มากสาคร)
                     ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด

                        ร้อยเอก
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แบบ  ปค.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

เรียน  นายอ าเภอคลองหาด 

  เทศบาลต าบลคลองหาด  ได้ประเมินการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน      
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลต าบลคลองหาดเห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับ
ดูแลของปลัดเทศบาลต าบลคลองหาด 
 

      ร้อยเอก .................................................. 
               (สุเทพ  มากสาคร) 
          ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด 
          วันที ่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ปค.6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด 

  ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลต าบลคลองหาด  ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ  พ.ศ.2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงาน  
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ
รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาล
ต าบลคลองหาด  มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   
 

 
       ลงชื่อ........................................................ 
            (นายสุบิน   สินธุชัย) 
          ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลคลองหาด 
          วันที ่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
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