
แบบ ปค. 4 
 

ชื่อหน่วยงานประเมิน เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
     เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามแนวทางที่  คตง. 
ก าหนด 
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  
     1.2 ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
     1.3 นโยบายผู้บริหาร  
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน 
     2.2 การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน 
     3.2 รับโอน (ย้าย) เจา้หน้าที่ตรวจสอบภายใน 
     3.3 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารบัการฝึกอบรม 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 แจ้งเวียนหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบตัิ 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานผลการประเมนิควบคุมภายใน  
     5.2 รายงานผลการปฏบิัติงาน 
 

2. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการการโต้ – ตอบ, 
การรับ – ส่งหนังสือ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระช้ันชิดท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และท าให้เกิดความล่าช้าต่อ
การด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
     1.2 ตู้เก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
     1.1 หน่วยงานผู้ก ากับดูแลออกหนังสือล่าช้า ท าให้การรับ
หนังสือเข้าล่าช้าและไม่ทันต่อการจัดท ารายงาน หรือไม่ทันต่อการ
รับมือในสถานการณ์ต่างๆ  

ผลการประเมิน 
     การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน มี
การควบคุมในระดับหนึ่ง ตามค าสั่งเทศบาลต าบล
บ้านแหวน ที่  172/2560  ลงวันที่  8 มีนาคม 
2561 แต่ยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์   
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และ
ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญของการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง  (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ มีการ
ควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ 
มีการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงในการ
รับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิดท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและปัญหา
การเก็บเอกสารไม่มีความเรียบร้อยเนื่องจากมีตู้เก็บ



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

 2.1 ภารกิจงานประจ าตามค าสั่งแบ่งงานการปฏิบัติงานใน
ส านักปลัดเทศบาล งานธุรการเกิดจากการรับหนังสือเข้าจาก
ภายนอกกระชั้นชิดท าให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร และท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

 2.2 การจัดท าหมวดหมู่เอกสารอย่างเป็นระบบและมีการ
จัดท าทะเบียนคุมเพื่อง่ายต่อการสืบค้น 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     1. การสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการ
และงานสารบรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
โดยก าชับให้มีการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ พ .ศ . 
๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒, ปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานก ากับดูแล 
 

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
     2. การติดต่อสื่อสารภายในเพื่อแจ้งข่าวสารเก่ียวกับหนังสือ
สั่งการต่างๆ  เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ 
     3. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     1. การจัดท ารายงานของทางราชการได้ทันตามก าหนด
ระยะเวลาและทันต่อสถานการณ์ 
     2. เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

3. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการสภา 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
      เอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะน าเข้าที่ประชุมสภาฯ 
จัดส่งให้งานกิจการสภาล่าช้า ท าให้เอกสารไม่ครบและจัดส่งให้
สมาชิกสภาฯ ล่าช้า 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     เอกสารที่จะน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ไม่ครบถ้วน อาจท าให้
การพิจารณาด าเนินการต่างๆ ที่ขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้าไม่ทัน
ต่อเหตุการณ์ 
 
 

เอกสารเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการสภา มีการ
ควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ 
มีการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
กระทรวง มหาดไทย 
      อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
เร่ืองที่การจัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมสภา 

 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดท าเอกสารต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะน าเรื่องเข้าสู่
วาระการประชุมสภาฯ 
      3.2 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานกิจการสภาฯ 
      3.3 แจ้งก าหนดการที่ชัดเจนและก าหนดวันรับเอกสาร มี
ก าหนดการสิ้นสุดตามระเบียบที่ก าหนด 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      4.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานกิจการสภาฯ 
      4.2 การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
      4.3 สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
      4.4 การสัมภาษณ์และผลการปฏิบัติงานและปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
      5.1 หนังสือส่งตัวเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
      5.2 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
      5.3 วัดความรู้ความเข้าใจหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม 
      5 .4  สรุปผลการปฏิบั ติ งาน ให้ผู้ บั งคับบัญชาทราบ
ตามล าดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
 

4 . กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาการใช้การ
ควบคุมการเก็บรักษาและการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการได้มาของทรัพย์สินไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 
     1.2 บุ คลากรด้ านการพั สดุ ยั งข าดความรู้ เกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรงกับความ
ต้องการ 
     2.2 เพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เป็นระเบียบ
เรียบร้อยพร้อมใช้งานมีความปลอดภัยและครบถ้วน 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3 .1  ศึกษาระเบี ยบกฎหมายหนั งสื อสั่ งการและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
     3.2 จัดท าบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบันโดยปฏิบัติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดหา การใช้ การ
ควบคุม การเก็บรักษาและการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน มี
การควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 
คือ มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรงกับความ
ต้องการ   
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงไม่มี
การจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัด 
     3.3 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและ
น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
     4.2 สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
     4.3 จัดหาสถานที่ เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็น
ระเบียบและพร้อมใช้งาน 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     5.1 เพื่อให้มีการจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรงกับความ
ต้องการ และเพื่อให้มีการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานมีความปลอดภัยและครบถ้วน 
โดยก าชับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้อง, แผนพัฒนาเทศบาล, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี, นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและจัดท าบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
 

5. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 

1.1 การสรรหาพนักงานจ้างไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 มีค าสั่งแบ่งงานไม่เป็นปัจจุบัน และมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลท าให้มีการด าเนินงานล่าช้าเสียเวลาในการท าความเข้าใจ
ในการท างานใหม่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้หมดได้ทันที 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การสรรหาพนักงานจ้างที่ขาดประสิทธิภาพ อาจท าให้
ได้พนักงานที่ไม่มีคุณภาพ 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 มีการให้อิสระและงดการแทรกแซงในการสรรหา
พนักงานจ้าง 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 มีการขยายผลการสรรหาพนักงานจ้างอย่างเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอนต่อผู้บังคับบัญชา 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     5.1 ได้พนักงานจ้างที่มีคุณภาพและสามารถท ารายได้ตามที่
ต าแหน่งที่สรรหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่ากิจ
กรรมการบริหารงานบุคคล มีการควบคุมเพียงพอ
ประสบความส าเร็จได้ในระดับหนึ่ง คือ มีการสรรหา
พนักงานจ้างได้ตรงตามต าแหน่งที่สรรหา 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
ด้านการออกค าสั่งแบ่งงานยังไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้
บุคลากรในหน่วยงานสับสนกับหน้าที่ของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
6. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 อัตราก าลังมีน้อยท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
     1.2 บุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาด
ความรู้และยังไม่มีประสบการณ์ในด้านงานป้องกันฯ อย่าง
แท้จริง 
     1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ใช้ ในงานป้องกันยังมี ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามรูปแบบแผนที่ก าหนดไว้ 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3 .1  เพิ่ ม อั ต ราก า ลั งต าม ก รอ บ บั ญ ชี อั ต ราก า ลั ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
     3.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และ
น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
    3.3 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
     4.2 มีการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้
สอดคล้องกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 
     4.3 การจัดหาอัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลังที่มีอยู่ 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     5.1 เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามรูปแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดย
ก าชับให้มีการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้
สอดคล้องกบัสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนและก าหนดให้มีการจัดชุด
ปฏิบัติการเวรเตรียมพร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด ๒๔ 
ชั่วโมงและการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมเพียงพอประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่งคือ มีการเตรียมการป้องกัน
และบ รรเท าส าธารณ ภั ยที่ อ าจ เกิ ดขึ้ น ตลอด         
24 ชั่วโมง   
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
เรื่องของอัตราก าลังมีน้อย ท าให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อีกทั้งบุคลากรยังขาด
ประสบการณ์และความรู้ในด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานน้อยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
7. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์โดยตรงมาปฏิบัติงาน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการเกร็ดความรู้ข่าวสารส าคัญ
ระเบียบกฎหมายกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
     1.2 ระบบอินเทอร์เน็ตที่ ใช้ภายในส านักงานบางครั้ง
สัญญาณไม่ดี 
     1.3 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ เครื่องสแกน มีไม่เพียงพอกับ
บุคลากร 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการเกร็ดความรู้ข่าวสารส าคัญระเบียบกฎหมายกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาลและเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ
และมีประสิทธิภาพ 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ประสานผู้น าชุมชน และโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ให้
จัดหา ผู้จัดรายการ เข้ามาเสริมการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ 
และจัดระบบประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมมากข้ึน 
     3.2 ตรวจสอบระดับของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ต 
     3 .3  จัดหาอุปกรณ์ ที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 

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

๕. การติดตามประเมินผล 
     5.1 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการเกร็ดความรู้ข่าวสารส าคัญระเบียบกฎหมายกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล และเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ 
โดยก าชับให้ปฏิบัติตาม พ .ร.บ .ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ . 
๒๕๔๐ และเร่งด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เช่นวารสารเสียง
ตามสาย 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง  (แบบติดตาม  ปค. 5)  พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์  มี
การควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 
คือ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ เกร็ดความรู้  ข่ าวสารส าคัญ  ระเบี ยบ 
กฎหมาย กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล   
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
เรื่องเกี่ยวกับไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เกร็ดความรู้ 
ข่าวสารส าคัญ  ระเบียบ กฎหมาย กิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายใน
ส านั กงานบางครั้ งสัญ ญ าณ ไม่ ดี  และ อุปกรณ์
สารสนเทศที่ใช้ในการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์มี
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
8. กิจกรรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
     1.1 ประชาชนที่มาจัดท าแผนมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนทั้งหมู่บ้าน 
     1.2 ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหา 
ความต้องการ 
     1.3 ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการจัดท าแผน 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการจัดท าแผน 
     2.2 ความต้องการของประชาชนมีมากและแตกต่างกัน 
และล าดับของความส าคัญของโครงการบรรจุในแผนมักเกิดจาก
กลุ่มคนเพียงกลุ่มหนึ่ง เมื่อจัดท าแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มัก
พบว่าประชาชนร้องขอให้ด าเนินการต่างๆ ซึ่งไม่มีในแผน ซึ่ง
สร้างความไม่พึงพอใจกับประชาชนบางส่วน 
      2.3 จากการท าประชาคมหมู่บ้านด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่
มีความชัดเจนในแผนและระบุจุดเริ่มต้นการก่อสร้างไม่ชัดเจน 
เมื่อมีการลงปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความไม่พอใจของประชาชน
บางกลุ่ม 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ชี้แจงและท าความเข้าใจกับประชาชน ผู้น าชุมชน ให้
เข้าใจถึงประสิทธิภาพในการน าโครงการที่ถูกเสนอในแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบัติตลอดจนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     3.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของการจัดท าแผนชุมชนในการเข้ามาช่วยคิด 
ช่วยท าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
     3.3 แต่งตั้งคณะท างานส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ความต้องการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 จัดอบรมความรู้เรื่องการจัดท าแผนอย่างจริงจังให้กับ
ประชาชนและผู้น าชุมชน 
     4.2 จัดท าสื่อความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนในรูปแบบที่
น่าสนใจแจกจ่ายให้ประชาชน 
     4.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน 
     4.4 ประเมินความรู้เกี่ยวกับแผนจากประชาชน 
     4.5 สรุปผลการอบรมและผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล าดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน 
มีการควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึง่
คือ มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ และ
มีประสิทธิภาพ 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
เร่ืองประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนชุมชนมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวน
ประชาชนทั้งหมู่บ้าน และประชาชน ผู้น าชุมชน เสนอ
โครงการและต้องการให้บรรจุโครงการในแผนพัฒนา
ชุมชนให้มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๕. การติดตามประเมินผล 
     5 .1  ติดตามผลการประเมินผลการด าเนิน งานตาม
แผนพัฒนาสามปี โดยประเมินผลเปรียบเทียบกับโครงการที่
สามารถด าเนินการได้จริง กับโครงการที่มีการเสนอในแผน
ชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 
 

9. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสงเคราะห์เบี้ย   
ยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
     1.1 การเบิกเงินสงเคราะห์จากธนาคารมีการถือเงินสด
จ านวนมาก ท าให้เกิดความเสี่ยงในการสูญหายและโจรกรรม 
     1.2 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ที่เข้าข่ายลงทะเบียนตก
ส ารวจ 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การลงพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้
ติดเชื้อเอดส์ มีการถือเงินสดเป็นจ านวนมาก ท าให้เสี่ยงต่อการ
สูญหายและโจรกรรม 
     2.2 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ที่ตกส ารวจ เสียสิทธิ์ใน
การรับสวัสดิการภาครัฐ 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ขอความร่วมมือก านัน/ผู้ ใหญ่บ้าน ให้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เฉพาะแต่ละหมู่บ้าน งดการประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายจากเทศบาลฯ 
     3.2 มีเจ้าหน้าที่/พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เดินทางออกพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน 
     3.3 ส ารวจข้อมูลผู้เข้าข่ายลงทะเบียน และจัดส่งข้อมูลทาง
ไปรษณีย์ 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      4.1 สอบถามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
      4.2 การสัมภาษณ์และผลการปฏิบัติงานและปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
      5.1 เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ 
และผู้ติดเชื้อเอดส์ มีการควบคุมเพี ยงพอประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่งคือ มีการสงเคราะห์เบี้ย     
ยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์  เป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงใน
เร่ืองของการเบิกเงินสงเคราะห์จากธนาคารมีการถือ
เงินสดจ านวนมาก ท าให้เกิดความเสี่ยงในการสูญหาย
และโจรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
10.  กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ เรื่อง
ร้องเรียน 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
     ๑.1 ผู้ร้องเรียนกับคู่กรณีมีปัญหาส่วนตัว ท าให้การไกล่
เกลี่ยเร่ืองร้องเรียนอาจจะไม่ประสบความส าเร็จ 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ไม่ประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากคู่กรณีมีปัญหาส่วนตัว 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ให้ผู้ร้องเรียนอธิบายรายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆ ให้
ครบถ้วนในหนังสือร้องเรียน 
     3.2 งานนิติการอธิบายสาเหตุของการร้องเรียนและ
แนวทางในการแก้ปัญหาร้องเรียน ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการต่างๆ  
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 สอบถามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
     4.2 การสัมภาษณ์และผลการปฏิบัติงานและปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 
     5.2 ค าร้องของผู้ร้องเรียน 
     5.3 แบบรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 

ด้านการเงินและบัญชี 
11. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่ 
     1.2 บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่ 
     2.2 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน 
     2.3 การตรวจฎีกา ตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน ท าให้เกิด
ความผิดพลาด 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการเรื่อง
ร้องเรียน มีการควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จใน
ระดับหนึ่งคือ มีการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาล
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการกระทรวง มหาดไทย 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เกี่ยวกับประชาชนผู้ร้องเรียนมีปัญหาส่วนตัว ท าให้
เกิดการกระทบกระทั่งกัน น าไปสู่การร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน มี
การควบคุมประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอคือ มีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้อง
ต าม ระ เบี ย บ  ก ฎ ห ม าย  แ ล ะห นั งสื อ สั่ ง ก า ร
กระทรวงมหาดไทย  
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เนื่องจากการตรวจฎีกา ตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน  
 

 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน 
     3.2 รับโอน (ย้าย) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดา้นการเงินเพิ่ม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การก าชับเจ้าหนา้ที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบ 
     4.2 การติดต่อประสานงานระหว่างภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อให้สามารถจัดท าฎีกาเบิกเงินได้อย่างถูกต้อง           
     4.3 การรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การก ากับดูแลของผูบ้งัคับบัญชา 

 5.2 รายงานผลการปฏบิัติงาน 
 

12. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e - Laas 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 มีการก าชับให้เจ้าหนา้ที่ศึกษาระบบ  e - Laas ให้
เข้าใจและติดตามการปรับปรุงระบบอยู่เสมอ 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการ
ปฏิบัติงาน 
     2.2 ระบบ e - Laas มีการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง 
     2.3 ระบบอินเทอร์เน็ตที่ ใช้ภายในส านักงานบางครั้ง
สัญญาณไม่ดี ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ e - Laas ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 มีการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ e - Laas ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 
     3.2 จัดส่งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
เกี่ยวกับระบบe-Laas 
     3.3 ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่าง
สม่ า เสมอ เพื่ อ ใช้ เป็ นข้อมู ล ในการวางแผนปรับปรุ งระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 รวบรวมระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานไว้เป็นหมวดหมู่ 
     4.2  ติดตามข่าวสารในการใช้งานระบบ e – Laas ในเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                    
     4.3 มีการแจ้งเวียนกฎหมาย ระเบี ยบใหม่ๆที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรได้รับทราบทุกคน 
     4.4 มีการรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e – Laas มีการ
ควบคุมเพียงพอ ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง    
คือ มีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง   
ต าม ระ เบี ย บ  ก ฎ ห ม าย  แ ล ะห นั งสื อ สั่ ง ก า ร
กระทรวงมหาดไทย  
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน  พบความเสี่ยง
เนื่ อ งจากระบบ  e – Laas มี การเปลี่ ยน แปลง 
ปรับปรุงระบบบ่อยครั้ ง และบางครั้ งสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตขัดข้องท าให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานใน
ระบบ e - Laasได้ล่าช้าขาดความต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 
 

งานด้านพัสด ุ
13. กิจกรรมการจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 ด าเนนิการตามหนงัสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     1.2 มีการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุตามระเบียบที่ก าหนด 
     1.3 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การรับมอบพัสดไุม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด 
     2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเอาใจใส่ในการดูแล
รักษาและควบคุมพัสดุ 
     2.3 ไม่มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาพสัดุ 
     2.4 ทรัพย์สนิบางส่วนช ารดุและเสียหาย 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดท าแผนการบ ารุงรักษาพัสดุ 
     3.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแล
ทรัพย์สินการควบคุมการยืม – คืน ทรัพย์สินอย่างชัดเจน 
     3.3 จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปี 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 มีการก าหนดบุคคลผู้ รับผิดชอบ ดูแลและรักษา
ทรัพย์สินอย่างชัดเจน 
     4.2 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
     4.3 ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 
 

14. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
     1.2 การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า  
     1.3 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แจ้งมาให้ด าเนินการใน

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินมีการควบคุม   
คือ มีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย   
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน  พบความเสี่ยง
เนื่องจากไม่มีแผนการบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
เทศบาล และไม่มี ค าสั่ งมอบหมายเจ้าหน้ าที่  ที่
รับผิดชอบในการดูแลบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้ชัดเจนท าให้ทรัพย์สินบางส่วนช ารุดและ
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการควบคุมคือ มีการก าชับ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ ปฏิบั ติ งาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย   
    อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ระยะเวลาที่จ ากัด 
     2.2 นโยบายของผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
     2.3 พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1  จัดประชุมพนักงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อติดตาม
การปฏิบัติงาน 
     3.2 ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
     3.3 ก าชับให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
      3.4 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
     4.2 การติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสื่อต่างๆ เก่ียวกับหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มี
การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ทันเวลา 
     4.3 มีการแจ้งเวียนหนังสือราชการ หนังสือสั่งการ และ
ระเบียบที่ เกี่ ยวกับการปฏิบัติ งานด้านพั สดุ ให้ เจ้ าหน้ าที่ 
ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
     4.4 มีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 
เพื่อวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 
 

งานด้านการจัดเก็บรายได ้
15. กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเกบ็รายได้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่
และส าเร็จตามที่ประมาณการไว้ 
     1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 มีการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลของผู้ ถือครองที่ ดินอยู่
ตลอดเวลา 
     2.2 ผู้ที่เป็นเจ้าของปา้ยไมท่ราบวา่ต้องมาช าระภาษี 
     2.3 ผู้เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือน เมื่อปิดกิจการ
ลง ไม่ได้มาแจ้งเทศบาล 

เทศบาล เนื่ องจากมีความต้องการเร่งด่วนตาม
นโยบายของรัฐบาลที่มีหนั งสือสั่ งการแจ้งมาให้
ด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของคณะ
ผู้บริหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินมีการควบคุม
อย่างเพียงพอและประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 
คือ  มีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
และมีการจัดท าแผนที่ภาษี ท าให้สามารถจัดเก็บภาษี
ได้เกินจากเป้าหมายที่ประมาณการไว้ 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน  พบความเสี่ยง
เนื่องจากแผนที่ภาษียังจัดท าไม่เสร็จสมบูรณ์ มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา  



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     2.4. ระบบแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์ขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดท าแผนการด าเนินงานดา้นการจัดเก็บภาษี 
     3.2 จัดท าแผนที่ภาษีให้เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.3 จัดท าแผนการออกส ารวจภาษีประจ าป ี
     3.4 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการช าระภาษีให้
ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูล  
     3.5 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเร่ืองการช าระภาษี 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 มีการก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบงานการดูแลรักษา
ทรัพย์สินอย่างชัดเจน 
     4.2 ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 
     5.2 รายงานผลการจัดเก็บภาษ ี
5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 
     5.2 รายงานผลการจัดเก็บภาษ ี
 

กิจกรรมด้านการวางแผนและการก่อสร้าง  
16. กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ดังนี้ 
     1.1 ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง 
และมีการปรับอัตราค่า F ท าให้การประมาณการไม่ตรงตาม
เป้าหมาย หรือเกิดความคาดเคลื่อน เมื่อถึงเวลาประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างจริง ท าให้มีการแข่งขันจากผู้รับจ้างน้อยราย 
     1.2 ราคาบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด 
และไม่มีในส านักงบประมาณ ท าให้เกิดความล่าช้าในการหา
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการคิดประมาณราคา 
     1.3 ร้านขายวัสดุไม่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลราคา
ของร้านค้า 
 

และขาดความต่อเนื่ องในการจัดท าแผนที่ ภาษี
เนื่องจากบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติงานในด้านการจัดท า
แผนที่ภาษีเพียงด้านเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา มีการ
ควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งคือ   
มีการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
กระทรวง มหาดไทยและมีการก าชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด                    
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้การประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือเกิด
ความคาดเคลื่อน เมื่อถึงเวลาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จริง ท าให้มีการแข่งขันจากผู้รับจ้างน้อยราย และ



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
     2.2 ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างทุกๆ เดือน หาก
รายการที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด ให้เจ้าหน้าที่สืบราคาจาก
ห้างร้านที่อยู่ในพื้นที่ 
     2.3 ร้านขายวัสดุไม่ให้ความร่วมมือในการให้ราคาเพื่อ
เปรียบเทียบ 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ตามแผนอัตราก าลัง, ก าหนด
กรอบ ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ,ออกแบบเพิ่มเติม 
     3.2 ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบและ
ประมาณราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด 
     3.3 ให้เจ้าหน้าที่สืบราคาจากห้างร้านที่อยู่ในพื้นที่ 
     3.4 ก าชับเจ้าหน้าที่ให้พยายามหาราคาจากร้านค้า เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาและใช้เปรียบเทียบการประมาณการ 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 จัดท าค าสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง 
     4.2  จัดท าแผนการด าเนินงานของกองช่าง 
     4 .3 ประสานงานกับกองคลั งเรื่องระยะเวลาในการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
     4.4  ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อทราบความต้องการ
ของชุมชนที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่มีการแก้ไขแบบและประมาณ
การราคา 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
     5.2 ตรวจสอบที่ มาของวัสดุ จากการก ากับดู แลของ
ผู้บังคับบัญชา 
 

17. กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงาน
ก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ดังนี้ 
     1.1. ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการไปท างาน
ประจ า ไม่มีเวลาตรวจงานจ้าง 
     1.2 การแจ้งก าหนดการตรวจรับงานจ้างแก่กรรมการตรวจ
รับมีความล่าช้า 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการด าเนินงาน

ราคาบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด 
และไม่มีในส านักงบประมาณ ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการคิดประมาณราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง  (แบบติดตาม ปค. 5)  พบว่า
กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงาน
และตรวจรับงานจ้างมีการควบคุมเพียงพอประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ งคือ มีการสนับสนุนให้
ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างทุก
โครงการก่อสร้าง 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการด าเนินการ
ก่อสร้าง  มีการเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างไม่ทันตาม
ก าหนดการ และประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
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ก่อสร้าง 
     2.2 ประชาชนที่ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างเข้าร่วม
ตรวจรับงานจ้างไม่ทันตามก าหนดการ 
     2.3 ประชาชนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ไม่มีความรู้ในด้านงานก่อสร้าง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง
ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 
     3.2 ป ระชาสั มพั น ธ์ก าหนดระยะเวลาก่อสร้างและ
ก าหนดการตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
     3.3 จัดส่งหนังสือแจ้งก าหนดการตรวจรับงานจ้างให้ผู้เป็น
กรรมการตรวจรับงานจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน  
     3.4 ก าชับให้ช่างผู้ควบคุมงานประสานงานกับประชาชนใน
พื้นที่ที่ด าเนินงานก่อสร้างอย่างสม่ าเสมอ 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4 .1 จัดท าหนั งสือประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเข้า
ด าเนินงานก่อสร้างให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 
     4.2 ประชาสัมพันธ์ก าหนดการตรวจรับงานก่อสร้างผ่าน
เสียงตามสาย 
     4.3 จัดส่งหนังสือแจ้งให้ประชาชนที่เป็นกรรมการตรวจรับ
งานจ้างทราบก าหนดการตรวจรับล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
     5.2 การก ากับดุแลของผู้บังคับบัญชา 
 

18. กิจกรรมการจัดท าแผนการก่อสร้าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ดังนี้ 
     1.1. มีการด าเนินงานก่อสร้างในช่วงฤดูฝนท าให้การ
ก่อสร้างเกิดการล่าช้า  
     1.2  การจัดท าแผนการก่อสร้างไม่เหมาะสมต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 
     1.3  ผู้รับจ้างเข้าด าเนินงานก่อสร้างล่าช้า  
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การก่อสร้างมีความล่าช้า เสร็จไม่ทันตามก าหนด 
     2.2 สภาพภูมิอากาศในช่วงที่ ด าเนินงานก่อสร้างไม่
เอ้ืออ านวยต่อการก่อสร้าง 
 
 

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่มีความรู้ด้านงาน
ก่อสร้างเท่าที่ควร และคณะกรรมการฯ ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในกรณี งาน เกินสัญญาจ้าง ที่ คณะ
กรรมการฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการตรวจ
การจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการจัดท าแผนการก่อสร้างมีการควบคุม
เพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ
งานจ้างทุกโครงการก่อสร้าง 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เกี่ยวกับการก่อสร้างมีความล่าช้า เสร็จไม่ทันตาม
ก าหนด เนื่องจากผู้รับจ้าง รับงานหลายแห่งต้องรอ
เก็บงานที่อื่นก่อนมาด าเนินการ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 วางแผนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ ในช่วง     
ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 
     3.2 ก าชับให้ผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างให้อยู่ภายใน
ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ประสานงานกับงานพัสดุ กองคลังในการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ ในห้วงระยะเวลาไตรมาสที่  1 และ 2      
เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 
     4.2 จัดท าหนังสือเตือนให้ผู้รับเหมาด าเนินการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
     5.2 การก ากับดุแลของผู้บังคับบัญชา 
 

ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าและถนน 
19. กิจกรรมการจัดซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ดังนี้ 
     1.1 การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทันต่อความต้องการ
ของประชาชน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ 
     2.2 การประสานงานแจ้งไฟฟ้าขัดข้องยังมีความล่าช้า 
     2.3 รถกระเช้ามีคันเดียว ต้องแบ่งงานบริการรถกระเช้า
ให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีงานบริการ
ประชาชนจ านวนมาก 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 วางแผนการด าเนินงานส ารวจไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อที่จะ
ได้ทราบจุดที่ควรซ่อมแซม  
     3.2 จัดซื้อวัสดุส าหรับซ่อมแซมไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้
งาน 
     3.3 การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1. จัดท ารายงานผลการส ารวจไฟฟ้าสาธารณะทุกเดือน 
     4.2  จัดท ารายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทุก
เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการจัดท าแผนการก่อสร้างมีการควบคุม
เพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งคือ มีการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน  พบความเสี่ยง
เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ 
รถกระเช้าที่ ใช้ในกิจกรรมซ่อมแซมมีไม่ เพียงพอ 
บุคลากรที่มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้ามีน้อยกว่าความ
ต้องการของประชาชน กรณี เกิดไฟฟ้าขัดข้องใน
วันหยุด ยามวิกาล ช่างไฟฟ้าไม่สามารถบริการได้
ทันเวลา และการประสานงานแจ้งไฟฟ้าขัดข้องยังมี
ความล่าช้า 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     4.3  จัดท าบันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมไฟฟ้า 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
     5.2 การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา  
 

ด้านงานธุรการ 
20. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
        1.1 เอกสาร/หนังสือราชการ และแบบแปลนก่อสร้าง 
เกิดการช ารุดเสียหาย ไม่สามารถท าการค้นหาเพื่อใช้งานได้
ทันท่วงที รวมถึงไม่สามารถจัดเก็บได้ตามระเบียบการจัดเก็บ
เอกสาร                 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
       2.1 วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารมี
ไม่เพียงพอขาด 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสม มี
คุณภาพ คงทนถาวร และมีปริมาณที่เพียงพอ 
     3.2 ก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การก าชับเจ้าหนา้ที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ 
     4.2 การรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การก ากับดูแลของผูบ้งัคับบัญชา 
     5.2 รายงานผลการปฏบิัติงาน 
 

ด้านบริหารจัดการกองการศึกษา 
21. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 เอกสารมีจ านวนมาก ไม่มีการท าลายเอกสารเก่า 
     1.2 สถานที่คับแคบ ไม่สามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็น
สัดส่วน 
     1.3 เอกสารไม่ได้จัดแยกให้เป็นหมวดหมู่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ต ามแผนการป รับป รุ ง  (แบบติ ดตาม  ป ค . 5 )       
พบว่ากิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ มีการ
ควบคุมประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอคือ มีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย  
    อย่างไรก็ตามยังคงมีจุด อ่อน พบความเสี่ ยง
เนื่องจากการขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บเอกสาร ที่มี
ความคงทนถาวร และมีปริมาณที่ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารของกองการศึกษามีการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษาขาดทักษะ
และความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 เจ้าหน้าที่ธุรการขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
     2.2 เจ้าหน้าที่ไม่จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม 
     3.2 จัดท าทะเบียนคุมเอกสาร 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การประสานงานภายในองค์กร ให้ศึกษาการจัดเก็บ
เอกสารจากธุรการกองอื่น  
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นหมวดหมู่ 
     5.2 สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 
 

22. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ดังนี้ 
     1.1 เครื่องเล่นสนามช ารุด อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
     1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งไม่มีรั้วกั้นป้องกันเด็กไม่ให้
ออกไปนอกถนนสาธารณะ 
     1.3 ผู้ปกครองให้บุคคลอื่นมารับเด็กนักเรียนแทนตน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการของบประมาณเพื่อ
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนท าให้ไม่
สามารถปรับปรุงได้เต็มที่ 
     2.3 ไม่มีทะเบียนคุมการรับเด็กนักเรียนกลับ 
     2.4 ไม่มีบัตรแสดงตนผู้ปกครอง กรณีให้ผู้ อ่ืนมารับเด็ก
นักเรียน 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดท าหนังสือของบประมาณในการปรับปรุง/จัดซื้อ
เครื่องเล่นสนามที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย 
     3.2 ของบประมาณในการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     3.3 จัดท าทะเบียนคุมการรับเด็กนักเรียนกลับบ้าน 
     3.4 จัดท าบัตรแสดงตนให้แก่ผู้ปกครอง ส าหรับใช้รับเด็ก
นักเรียนกลับบ้าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนมี
การควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เนื่องจากการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถด าเนินงานได้ทันท่วงที ไม่มี
การจัดท าทะเบียนคุมการรับเด็กนักเรียนกลับบ้าน
และไม่มีบัตรแสดงตนของผู้ปกครอง กรณีให้ผู้อ่ืนมา
รับแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การติดต่อประสานงานระหว่างภายในและภายนอก              
     4.2 ส่งหนังสือประสานงานขอรับงบประมาณจากเทศบาล
ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
     4.3 ชี้แจงในที่ประชุมผู้ปกครอง 
     4.4 ประสานงานกับกองคลังเพื่อให้การมีการสอบราคาจัด
จ้างได้ทันตามก าหนดระยะเวลาของการประมาณการราคากลาง 
     4.5 การรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 ติดตามจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
     5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน 
 

23. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผล
ที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน และไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     1.2 อาหารส าหรับเด็กยังไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามข่าวสาร เกณฑ์การประเมิน
ต่างๆ  
     2.2 สถานที่และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาด
การปรับปรุงให้เหมาะสม 
     2.3 ขาดการติดตามและควบคุมการประกอบอาหาร
กลางวันของผู้รับจ้าง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดท าบันทึกการตกลงในการจ้างเหมาประกอบอาหาร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ถูกต้องตามตามหลักโภชนาการ 
     3.2 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ 
     3.3 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
     3.4 ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม และมีความปลอดภัย 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ท าหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็ก
เล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     4.2 จัดท าบันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประกอบอาหารถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการควบคุม
เพียงพอ และประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง   
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน  พบความเสี่ยง 
เนื่องจากอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการการ
ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานครอบคลุมในทุกๆด้าน และ
สถานที่และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขาดการปรับปรุงให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     4.3 การรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1  ติดตามจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
     5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน  
 

24. กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 มีการจัดท าคู่มือในการแข่งขันกีฬาแจกเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ แต่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
กฎ กติกา 
     1.2 เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิดชอบงานการแข่งขันกีฬาต้อง
รับผิดชอบงานหลายกิจกรรม ท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
     2.2 ขาดเจ้าหน้าที่นันทนาการ 
     2.3 เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านกฎและกติกาการแข่งขันกีฬา
อย่างแท้จริง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 รับเจ้าหน้าที่นันทนาการเพิ่ม 
     3.2 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม  
     3.3 รวบรวมระเบียบกฎและกติกาการแข่งขันกีฬาสากลไว้ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแข่งขันกีฬา 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ท าหนังสือประสานไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพื่อขอ
อัตราก าลังเพิ่มเติม 
     4.2 การรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 ติดตามจากผลส าเร็จของการปฏิบัติงานกีฬาและ
นันทนาการ 
     5 .2  ติ ดตามจากการรายงานผลการปฏิบั ติ งานต่ อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

25. กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 มีการจัดท าคู่มือในปฏิทินการด าเนินงานวันส าคัญต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุม
เพียงพอในระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ  
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน  พบความเสี่ยง 
เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้าน
กีฬาและนันทนาการโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีการควบคุม



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ทางประเพณีวัฒนธรรมตลอดทั้งปี 
     1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต้องรับผิดชอบงานหลาย
กิจกรรม ท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 บุคลากรไม่เพียงพอ (ส าหรับจัดสถานที่) 
     2.2 ขาดบุคลากรในการเตรียมความพร้อม เพื่อการจัดงาน
แต่ละคร้ัง 
     2.3 เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมอย่าง
แท้จริง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 รับบุคลากรเพิ่ม(ส าหรับจัดสถานที่) 
     3.2 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม  
     3.3 รวบรวมเอกสารการจัดงานครั้งก่อนไว้ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดงานคร้ังต่อไป 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ท าหนังสือประสานไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพื่อขอ
อัตราก าลังเพิ่มเติม 
     4.2 การรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 ติดตามจากผลส าเร็จของการปฏิบัติงานด้านศาสนา
และวัฒนธรรม 
     5 .2  ติ ดตามจากการรายงานผลการปฏิบั ติ งานต่ อ
ผู้บังคับบัญชา 
    
26. กิจกรรมการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดแก่
พนักงานเก็บขยะ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 พนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
     1.2 จ านวนพนักงานจัดเก็บขยะมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
     1.3 จ านวนรถขยะในการให้บริการจัดเก็บขยะมีไม่เพียงพอ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 พนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัย  
     2.2 การให้บริการไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 

เพียงพอในระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ  
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง 
เนื่องจากขาดบุคลากรในการเตรียมงานด้านสถานที่
และรายละเอียดการจัดงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม
โดยตรง ต้องขอความร่วมมือจากส านักงานปลัด เพื่อ
น าบุคลากรซึ่งมีจ านวนมากมาช่วยในการจัดเตรียม
สถานที่ในแต่ละคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดแก่
พนักงานเก็บขยะมีการควบคุมเพียงพอประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการตรวจสุขภาพ
พนักงานปีละ 1 ครั้ง การจัดอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานให้ปฏิบัติตนที่ถูกต้องทั้งทางด้านสุขภาพและ
ด้ านความปลอดภัย  ส ารวจและด า เนินการให้
ครอบคลุมผู้รับบริการ 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ ยง
เนื่องจากพนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัย และการให้บริการประชาชนที่
ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     3.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 คร้ัง 
     3.2 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการปฏบิตัิ
ตนที่ถูกต้องทั้งทางด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัย 
     3 .3  ส ารวจข้ อมู ลและด า เนิ นการให้ ครอบคลุ มแก่
ผู้รับบริการ 
     3.4 เพิ่มอัตราก าลังพนักงานจัดเก็บขยะ 
     3.5 จัดซื้อรถจัดเก็บขยะ เพื่อการให้บริการอย่างทั่วถึง 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การแจ้งเวียนค าสั่งให้พนักงานจัดเก็บขยะทราบ 
     4.2  การประชุมพนักงานจัดเก็บขยะทุกเดือน 
     4.3 การรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องาน
บริการ 
 

27. กิจกรรมการลดมลพิษทางอากาศ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
     1.1 มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนงดการเผาขยะแต่
ประชาชนไม่ให้ความส าคัญ 
     1.2 มีการจัดฝึกอบรมการจัดเก็บขยะเหลือใช้แต่ประชาชนยังไม่
น าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการช่วยกันลดมลพิษทาง
อากาศ  
     2.2 ประชาชนไม่เข้าใจถึงโทษของการเผาขยะ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
     3.2 แต่งตั้งคณะท างานในการแก้ไขปัญหา 
     3.3 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
     3.4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
     3.5 เพิ่มการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
     4.2 จัดท าเอกสารรณรงค์ให้ประชาชนงดการเผาขยะ 
     4.3 ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนให้ช่วยควบคุมดูแล 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานสภาพภูมิอากาศ 
     5.2 กล่องรับความคิดเห็น/เว็บบอร์ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่ากิจกรรม
การลดมลพิษทางอากาศมีการควบคุมเพียงพอประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ให้ประชาชนงดการเผาขยะ มีการก าชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเนื่องจาก
ประชาชนขาดจิตส านึกในการช่วยกันลดมลพิษทาง
อากาศ และไม่เข้าใจถึงโทษของการเผาขยะ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 

28. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังน้ี 
     1.1 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค 
     1.2 แผนการปฏิบัติงาน 
     1.3 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกท่ีถูกต้อง 
     2.2 ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นความส าคัญถึงการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 
     3.2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
     3.3 ก าชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค
อย่างสม่ าเสมอ 
     3.4 เพิ่มการประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกทางสื่อ
ต่างๆ 
     4.2 จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
     4.3 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
     4.4 ติดต่อประสานงานกับ อสม. ในการร่วมกันรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 
5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
     5.2 สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มี
การควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 
คือ มีการก าชับ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ปฏิบั ติ งานถูกต้อง      
ต าม ระ เบี ย บ  ก ฎ ห ม าย  แ ล ะห นั งสื อ สั่ ง ก า ร
กระทรวงมหาดไทย 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้อง และไม่ตระหนัก
ถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปผลการประเมิน  
 

จากการวิเคราะห์ส ารวจ เทศบาลต าบลบ้านแหวน มีความเสี่ยงในกิจกรรม ดังนี้  
 

 เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
1. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุม

ภายในเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
 

 ส านักปลัดเทศบาล   
  1. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ การโต้ – ตอบ, การรับ – ส่งหนังสือ 
  2. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการสภา  
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  3. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาการใช้การควบคุมการเก็บรักษาและการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน  
  4. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
  5. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  6.กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์  
  7. กิจกรรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน  
  8.  กิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ
และผู้ติดเชื้อเอดส์    
  9. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ เรื่องร้องเรียน 
 

 กองคลัง  
  1. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน   
  2. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e - Laas  
  3. กิจกรรมการจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
  4. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   
  5. กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ 
 

กองช่าง 
  1. กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา   
  2. กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง   
  3. กิจกรรมการจัดท าแผนการก่อสร้าง 
  4. กิจกรรมการปฏิบัติการจัดซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
  5. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ 
 

 กองการศึกษา 
  1. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร  
  2. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  4. กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ  
  5. กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1. กิจกรรมการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดแก่พนักงานเก็บขยะ 
  2. กิจกรรมการลดมลพิษทางอากาศ 
  3. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  
ผลการประเมินพบว่า  
 

 เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
  1. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลบ้านแหวนเนื่องจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่เห็นความส าคัญในการจัดท ารายงาน
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การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท ารายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 ส านักปลัดเทศบาล   
  ๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ เนื่องจากการรับหนังสือเข้าจากภายนอก
กระชั้นชิด ท าให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง และตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอเนื่องจากเอกสารมีจ านวนมาก 
  ๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการสภา เนื่องจากเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะ
น าเข้าที่ประชุมสภาฯ จัดส่งให้งานกิจการสภาล่าช้า ท าให้เอกสารไม่ครบ และจัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ล่าช้า 
  ๓. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาการใช้การควบคุมการเก็บรักษาและการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และบุคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  ๔. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการสรรหาพนักงานจ้างขาดประสิทธิภาพ มีการ
แทรกแซงในกระบวนการสรรหา และค าสั่งแบ่งงานไม่เป็นปัจจุบันและมีภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลท าให้มีการ
ด าเนินงานล่าช้าเสียเวลาในการท าความเข้าใจในการท างานใหม่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้หมดได้ทันท ี
  5. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากอัตราก าลังมี
น้อย ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อีกทั้งบุคลากรยังขาดประสบการณ์และความรู้ใน
ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานน้อยมาก  

6. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์  เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เกร็ดความรู้ ข่าวสารส าคัญ ระเบียบ กฎหมาย กิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในส านักงานบางครั้งสัญญาณไม่ดี และอุปกรณ์สารสนเทศ
ที่ใช้ในการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์มีไม่เพียงพอ  

7. กิจกรรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน เนื่องจากประชาชนที่มามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนทั้งหมู่บ้าน และประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วม และไม่
เห็นความส าคัญของการจัดท าแผน 
  8. กิจกรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ เนื่องจากการเบิกเงินสงเคราะห์จากธนาคารมีการถือเงินสดจ านวนมาก ท าให้เกิดความเสี่ยงใน
การสูญหายและโจรกรรม และอาจจะเกิดการตกส ารวจของผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการภาครัฐ 
  9. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการเรื่องร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องเรียนและคู่กรณีมี
ปัญหาส่วนตัวกัน ท าให้การไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
 
 กองคลัง 
  1. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากผู้จัดท าฎีกาและผู้ตรวจฎีกา
เป็นบุคคลเดียวกัน และได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่    

2. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e – Laas เนื่องจากระบบ e – Laas มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง และบางครั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกิดการขัดข้อง ท าให้เกิดความล่าช้าและไม่
ต่อเนื่อง 
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3. กิจกรรมการจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีแผนการบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
เทศบาล และไม่มีค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ชัดเจน ท า
ให้เกิดความช ารุดและเสียหาย 

4. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาล เนื่องจากมีความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลที่มีหนังสือสั่งการแจ้งมาให้ด าเนินการ 
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของคณะผู้บริหาร 

5. กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากแผนที่ภาษียังจัดท าไม่เสร็จ
สมบูรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลาและขาดความต่อเนื่องในการจัดท าแผนที่
ภาษีเนื่องจากบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติงานในด้านการจัดท าแผนที่ภาษีเพียงด้านเดียว 

 

กองช่าง 
1. กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา เนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้การประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือเกิดความคาดเคลื่อน เมื่อถึงเวลาประกาศจัดซื้อจัด
จ้างจริง ท าให้มีการแข่งขันจากผู้รับจ้างน้อยราย และราคาบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด และ
ไม่มีในส านักงบประมาณ ท าให้เกิดความล่าช้าในการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการคิดประมาณราคา 

2. กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง 
เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง มีการเข้าร่วมตรวจรับวานจ้าวไม่ทัน
ตามก าหนดการ และประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่มีความรู้ด้านงาน
ก่อสร้างเท่าที่ควร และคณะกรรมการฯ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในกรณีงานเกินสัญญาจ้างที่คณะกรรมการฯ จะ
ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับการจ้าง 

3. กิจกรรมการจัดท าแผนการก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างมีความล่าช้า เสร็จไม่ทันตาม
ก าหนด เนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่งต้องรอเก็บงานท่ีอ่ืนก่อนมาด าเนินการ 

4. กิจกรรมการจัดซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ามีไม่
เพียงพอ รถกระเช้าที่ใช้ในกิจกรรมซ่อมแซมมีไม่เพียงพอ บุคลากรที่มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้ามีน้อยต่อความ
ต้องการของประชาชน กรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้องในวันหยุด ยามวิกาล ช่างไฟฟ้าไม่สามารถบริการได้ทันเวลา และ
การประสานงานแจ้งไฟฟ้าขัดข้องยังมีความล่าช้า 

5. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ เนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บเอกสารที่มี
ความคงทนถาวาร และมีปริมาณที่ไม่เพียงพอ 
 

 4. กองการศึกษา 
  1. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษาขาดทักษะและความ
เข้าใจในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 

2. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถด าเนินงานได้ทันท่วงที ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุม
การรับเด็กนักเรียนกลับบ้าน และไม่มีบัตรแสดงตนของผู้ปกครองกรณีให้ผู้อ่ืนมารับแทน 

3. กิจกรรมการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไม่
เป็นไปตามมาตรฐานครอบคลุมในทุกๆ ด้าน และสถานที่และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม 
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4. กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้าน
กีฬาและนันทนาการโดยตรง  

5. กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากขาดบุคลากรในการเตรียมงานด้านสถานที่
และรายละเอียดการจัดงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมโดยตรง ต้องขอความร่วมมือจากส านักปลัด เพ่ือน า
บุคลากรซึ่งมีจ านวนมากมาช่วยในการจัดเตรียมสถานที่ในแต่ละครั้ง 
 
 

 5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1. กิจกรรมการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดแก่พนักงานเก็บขยะ เนื่องจากพนักงานยัง
ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และการให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

2. กิจกรรมการลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตส านึกในการช่วยกันลด
มลพิษทางอากาศ และไม่เข้าใจถึงโทษของการเผาขยะ 

3. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และการไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกอย่าง
จริงจัง 

 
 

 
 

 

(นายชุมพร   จาปัญญะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน 
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