
แบบ ปค. 4 
 

ชื่อหน่วยงานประเมิน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการการโต้ – ตอบ, การรับ – ส่ง
หนังสือ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังน้ี 
     1. การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระช้ันชิดท าให้เกิดความล่าช้าในการ
รายงานเสนอต่อผู้บริหาร และท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
     2. ตู้เก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังน้ี 
     1. หน่วยงานผู้ก ากับดูแลออกหนังสือล่าช้า ท าให้การรับหนังสือเข้าล่าช้า
และไม่ทันต่อการจัดท ารายงาน หรือไม่ทันต่อการรับมือในสถานการณ์ต่างๆ  
 

๒.การประเมินความเสี่ยง 
 1. ภารกิจงานประจ าตามค าสั่ งแบ่ งงานการปฏิบัติ งานในส านัก

ปลัดเทศบาล งานธุรการเกิดจากการรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระช้ันชิดท า
ให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และท าให้เกิดความล่าช้า
ต่อการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. การจัดท าหมวดหมู่เอกสารอย่างเป็นระบบและมีการจัดท าทะเบียนคมุ
เพื่อง่ายต่อการสืบค้น 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     1. การสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยก าชับให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ , ปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานก ากับดูแล 
 

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
     2. การติดต่อสื่อสารภายในเพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสั่งการต่างๆ  
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ 
     3. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     1. การจัดท ารายงานของทางราชการได้ทันตามก าหนดระยะเวลาและทัน
ต่อสถานการณ์ 
     2. เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง  (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ มีการ
ควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ 
มีการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระช้ันชิดท าให้เกิด
ความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
และปัญหาการเก็บเอกสารไม่มีความเรียบร้อย
เนื่องจากมีตู้เก็บเอกสารเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการสภา 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังน้ี 
     1. เอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะน าเข้าที่ประชุมสภาฯ จัดส่งให้งาน
กิจการสภาล่าช้า ท าให้เอกสารไม่ครบและจัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ล่าช้า 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     1. เอกสารที่จะน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ไม่ครบถ้วน อาจท าให้การพิจารณา
ด าเนินการต่างๆ ท่ีขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
     1. จัดท าเอกสารต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะน าเรื่องเข้าสู่วาระการ
ประชุมสภาฯ 
     2. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมด้านงานกิจการสภาฯ 
     3. แจ้งก าหนดการที่ชัดเจนและก าหนดวันรับเอกสาร มีก าหนดการสิ้นสุด
ตามระเบียบที่ก าหนด 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมด้านงานกิจการสภาฯ 
     2. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
     3. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
     4. การสัมภาษณ์และผลการปฏิบัติงานและปัญหาในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     1. หนังสือส่งตัวเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
     2. รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
     3. วัดความรู้ความเข้าใจหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม 
     4. สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการสภา มี
การควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 
คื อ  มี ก ารสนับสนุ น ให้ บุ คลากรของเทศบาล
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการกระทรวง มหาดไทย 
      อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
เรื่องที่การจัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาการใช้การควบคุมการเก็บ
รักษาและการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังน้ี 
     1.1 ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และการได้มาของทรัพย์สินไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
     1.2 บุคลากรด้านการพัสดุยังขาดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรงกับความต้องการ 
     2.2 เพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อม
ใช้งานมีความปลอดภัยและครบถ้วน 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ศึกษาระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
     3.2 จัดท าบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบันโดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัด 
     3.3 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและน าความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
     4.2 สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
     4.3 จัดหาสถานท่ีเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบและพร้อม
ใช้งาน 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     5.1 เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรงกับความต้องการ และ
เพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานมี
ความปลอดภัยและครบถ้วน โดยก าชับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง, แผนพัฒนาเทศบาล, เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี, นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและจัดท าบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การใช้ 
การควบคุม การเก็บรักษาและการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน มีการควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จ
ในระดับหนึ่ง คือ มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพ
ตรงกับความต้องการ   
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงไม่มี
การจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๔. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังน้ี 

1.1 การสรรหาพนั ก งานจ้ างไม่ ส าม ารถด า เนิ นการ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 มีค าสั่งแบ่งงานไม่เป็นปัจจุบัน และมีภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลท าให้มี
การด าเนินงานล่าช้าเสียเวลาในการท าความเข้าใจในการท างานใหม่ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้หมดได้ทันที 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การสรรหาพนักงานจ้างที่ขาดประสิทธิภาพ อาจท าให้ได้พนักงานที่
ไม่มีคุณภาพ 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 มีการให้อิสระและงดการแทรกแซงในการสรรหาพนักงานจ้าง 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 มีการขยายผลการสรรหาพนักงานจ้างอย่างเป็นระบบและเป็น
ขั้นตอนต่อผู้บังคับบัญชา 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     5.1 ได้พนักงานจ้างที่มีคุณภาพและสามารถท ารายได้ตามที่ต าแหน่งที่
สรรหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการบริหารงานบุคคล มีการควบคุมเพียงพอ
ประสบความส าเร็จได้ในระดับหนึ่ง คือ มีการสรรหา
พนักงานจ้างได้ตรงตามต าแหน่งท่ีสรรหา 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
ด้านการออกค าสั่งแบ่งงานยังไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้
บุคลากรในหน่วยงานสับสนกับหน้าท่ีของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๕ . กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังน้ี 
     1.1 อัตราก าลังมีน้อยท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
     1.2 บุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางส่วนยังขาด
ความรู้และยังไม่มีประสบการณ์ในด้านงานป้องกันฯ อย่างแท้จริง 
     1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันยังมีไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 
และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตาม
รูปแบบแผนที่ก าหนดไว ้
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3 .1  เพิ่ มอัตราก าลั งตามกรอบบัญ ชีอัตราก าลั ง ปี งบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕62 
     3.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และน าความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
3.3 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
     4.2 มีการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สอดคล้องกับ
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 
     4.3 การจัดหาอัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลังท่ีมีอยู่ 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     5.1 เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 
และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตาม
รูปแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยก าชับให้มีการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยเพื่อให้สอดคล้องกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและก าหนดให้มีการ
จัดชุดปฏิบัติการเวรเตรียมพร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด ๒๔ ช่ัวโมงและ
การซักซ้อมแผนการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5)  พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมเพียงพอประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่งคือ มีการเตรียมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ ภั ยที่ อาจ เกิ ดขึ้ นตลอด        
24 ช่ัวโมง   
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
เรื่องของอัตราก าลังมีน้อย ท าให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อีกทั้งบุคลากรยัง
ขาดประสบการณ์และความรู้ในด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานน้อยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๖. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังน้ี 
     1.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์โดยตรงมาปฏิบัติงานเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางราชการเกร็ดความรู้ข่าวสารส าคัญระเบียบกฎหมาย
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
     1.2 ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในส านักงานบางครั้งสัญญาณไม่ดี 
     1.3 อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ เครื่องสแกน มีไม่เพียงพอกับบุคลากร 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เกร็ดความรู้ข่าวสารส าคัญระเบียบกฎหมายกิจกรรมต่างๆของเทศบาลและ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบฯและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ประสานผู้น าชุมชน และโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ให้จัดหา ผู้จัด
รายการ เข้ามาเสริมการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ และจัดระบบ
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
     3.2 ตรวจสอบระดับของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 
     3.3 จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้
เพียงพอต่อความต้องการ 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
     4.2 สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
     4.3 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
     4.4 ท าบันทึกการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     5.1 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เกร็ดความรู้ข่าวสารส าคัญระเบียบกฎหมายกิจกรรมต่างๆของเทศบาล     
และเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ โดยก าชับให้ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเร่งด าเนินการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เช่นวารสารเสียงตามสาย 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์  
มีการควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับ
หนึ่ง คือ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ เกร็ดความรู้ ข่าวสารส าคัญ ระเบียบ 
กฎหมาย กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล   
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
เรื่องเกี่ยวกับไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เกร็ดความรู้ 
ข่าวสารส าคัญ  ระเบียบ กฎหมาย กิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายใน
ส านักงานบางครั้ งสัญญาณ ไม่ดี  และอุปกรณ์
สารสนเทศที่ใช้ในการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์มี
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๗. กิจกรรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังน้ี 
     1.1 ประชาชนที่มาจัดท าแผนมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนทั้ง
หมู่บ้าน 
     1.2 ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วม เสนอปัญหา ความ
ต้องการ 
     1.3 ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการจัดท าแผน 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการจัดท าแผน 
     2.2 ความต้องการของประชาชนมีมากและแตกต่างกัน และล าดับของ
ความส าคัญของโครงการบรรจุในแผนมักเกิดจากกลุ่มคนเพียงกลุ่มหนึ่ง เมื่อ
จัดท าแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มักพบว่าประชาชนร้องขอให้ด าเนินการต่างๆ 
ซึ่งไม่มีในแผน ซึ่งสร้างความไม่พึงพอใจกับประชาชนบางส่วน 
      2.3 จากการท าประชาคมหมู่บ้านด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่มีความ
ชัดเจนในแผนและระบุจุดเริม่ตน้การก่อสร้างไมชั่ดเจน เมื่อมีการลงปฏิบัติงาน 
ท าให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนบางกลุ่ม 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับประชาชน ผู้น าชุมชน ให้เข้าใจถึง
ประสิทธิภาพในการน าโครงการที่ถูกเสนอในแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     3 .2  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึ ง
ความส าคัญของการจัดท าแผนชุมชนในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยท าในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตน 
     3.3 แต่งตั้งคณะท างานส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ความต้องการ
พัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 จัดอบรมความรู้เรื่องการจัดท าแผนอย่างจริงจังให้กับประชาชนและ
ผู้น าชุมชน 
     4.2 จัดท าสื่อความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนในรูปแบบที่น่าสนใจแจกจ่าย
ให้ประชาชน 
     4.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
     4.4 ประเมินความรู้เกี่ยวกับแผนจากประชาชน 
     4.5 สรุปผลการอบรมและผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     5.1 ติดตามผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี โดย
ประเมินผลเปรียบเทียบกับโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง กับโครงการที่
มีการเสนอในแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน 
มีการควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับ
หนึ่งคือ มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผน
ชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
เรื่องประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม
เพื่อจัดท าแผนชุมชนมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนประชาชนทั้งหมู่บ้าน และประชาชน ผู้น า
ชุมชน เสนอโครงการและต้องการให้บรรจุโครงการ
ในแผนพัฒนาชุมชนให้มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

8. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังน้ี 
     1.1 การเบิกเงินสงเคราะห์จากธนาคารมีการถือเงินสดจ านวนมาก ท าให้
เกิดความเสี่ยงในการสูญหายและโจรกรรม 
     1.2 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีเข้าข่ายลงทะเบียนตกส ารวจ 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การลงพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ มี
การถือเงินสดเป็นจ านวนมาก ท าให้เสี่ยงต่อการสูญหายและโจรกรรม 
     2.2 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ที่ตกส ารวจ เสียสิทธิ์ในการรับ
สวัสดิการภาครัฐ 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ขอความร่วมมือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเบี้ยยังชีพ 
     3.2 มีเจ้าหน้าที่/พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินทางออก
พื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน 
     3.3 ส ารวจข้อมูลผู้เข้าข่ายลงทะเบียน และจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      4.1 สอบถามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
      4.2 การสัมภาษณ์และผลการปฏิบัติงานและปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
      5.1 เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือเอดส์
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ 
และผู้ติดเช้ือเอดส์ มีการควบคุมเพียงพอประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์  เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบฯ 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
เรื่องของการลงพื้นที่มีการถือเงินสดจ านวนมาก ท า
ให้เกิดความเสี่ยงในการสูญหายและโจรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

9.  กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ เรื่องร้องเรียน 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังน้ี 
     ๑.1 ผู้ร้องเรียนกับคู่กรณีมีปัญหาส่วนตัว ท าให้การไกล่เกลี่ยเรื่อง
ร้องเรียนอาจจะไม่ประสบความส าเร็จ 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ไม่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากคู่กรณีมีปัญหาส่วนตัว 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ให้ผู้ร้องเรียนอธิบายรายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ครบถ้วนใน
หนังสือร้องเรียน 
     3.2 งานนิติการอธิบายสาเหตุของการร้องเรียนและแนวทางในการ
แก้ปัญหาร้องเรียน ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ  
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 สอบถามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
     4.2 การสัมภาษณ์และผลการปฏิบัติงานและปัญหาในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
     5.2 ค าร้องของผู้ร้องเรียน 
     5.3 แบบรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการเรื่อง
ร้องเรียน มีการควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จ
ในระดับหนึ่ง คือ มีการสนับสนุนให้บุคลากรของ
เทศบาลปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการกระทรวง มหาดไทย 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เกี่ยวกับประชาชนผู้ร้องเรียนมีปัญหาส่วนตัว ท าให้
เกิดการกระทบกระทั่งกัน น าไปสู่การร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

สรุปผลการประเมิน  
 ส านักปลัดเทศบาล มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการ
ควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในบางกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่
เพียงพอดังนี ้
 ๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ เนื่องจากการรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิด ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และตู้เก็บเอกสารไม่
เพียงพอเนื่องจากเอกสารมีจ านวนมาก 
 ๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการสภา เนื่องจากเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะน าเข้าที่
ประชุมสภาฯ จัดส่งให้งานกิจการสภาล่าช้า ท าให้เอกสารไม่ครบ และจัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ล่าช้า 
 ๓. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาการใช้การควบคุมการเก็บรักษาและการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และบุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ๔. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการสรรหาพนักงานจ้างขาดประสิทธิภาพ มีการแทรกแซงใน
กระบวนการสรรหา และค าสั่งแบ่งงานไม่เป็นปัจจุบันและมีภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลท าให้มีการด าเนินงานล่าช้า
เสียเวลาในการท าความเข้าใจในการท างานใหม่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้หมดได้ทันที 
 5. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากอัตราก าลังมีน้อย ท าให้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งบุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์และความรู้ในด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

6. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เกร็ดความรู้ ข่าวสารส าคัญ ระเบียบ กฎหมาย กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในส านักงานบางครั้งสัญญาณไม่ดี และอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้ในการจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์มีไม่เพียงพอ  

7. กิจกรรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน เนื่องจากประชาชนที่มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนมี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนทั้งหมู่บ้าน และประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วม และไม่เห็นความส าคัญ
ของการจัดท าแผน 
 8. กิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ ติดเชื้อ
เอดส์ เนื่องจากการเบิกเงินสงเคราะห์จากธนาคารมีการถือเงินสดจ านวนมาก ท าให้เกิดความเสี่ยงในการสูญหายและ
โจรกรรม และอาจจะเกิดการตกส ารวจของผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการภาครัฐ 
 9. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการเรื่องร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องเรียนและคู่กรณีมีปัญหา
ส่วนตัวกัน ท าให้การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
 

 
       ลงชื่อ 

 (นายขวัญชัย    ศิริ) 
                ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด 
         วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕61 

 


