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แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(เทศบาลตําบลบานแหวน) 

เรียน   นายอําเภอหางดง 

  เทศบาลตําบลบานแหวน ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 1           
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส 
รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกลาว เทศบาลตําบลบานแหวน เห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ       
การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

  อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปงบประมาณหรือปปฏิทินถัดไป สรุป
ไดดังนี้ 

  1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1 กิจกรรมงานสารบรรณ ระบบการคนหาหนังสือราชการจากหนวยงานอ่ืนยังลาชา หากมีขอราชการดวนจะ
ทําใหปฏิบัติงานไมทันตอกําหนดเวลา 

1.2 กิจกรรมงานกิจการสภา เนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบกิจการสภายังไมมีความชํานาญในเรื่องของ
ระเบียบตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับการประชุมสภาและการนําเอกสารเขาท่ีประชุมสภาฯ การจัดสงเอกสารใหงานกิจการสภาลาชาทําใหเอกสาร
ไมครบ ทําใหการขออนุมัติจากสภาฯ ลาชา 

1.3 กิจกรรมงานการเจาหนาท่ี การบรรจุแตงต้ังไมเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางยังไมเหมาะสมและขาดความตอเนื่อง ขาดกระบวนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการโยกยาย
สับเปลี่ยนเจาหนาท่ีภายในบอย ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

1.4 กิจกรรมงานวิเคราะหนโยบายและแผน เนื่องจากประชาชนไมเห็นความสําคัญของการประชาคม ขาดการ
ใหความรูเก่ียวกับเรื่องการประชาคมวาประชาชนไดประโยชนอะไรบาง ประชาชนมีทัศนคติตอการประชาคมคิดวาเปนหนาท่ีของผูนํา
ทองถ่ินและสมาชิกสภาฯ  ตองเปนผูดําเนินการ 

1.5 กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ระบบขอมูลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเชื้อ และผูดอยโอกาส ท่ีมีอยูไมตรงกับ
ขอมูลในสารสนเทศของกรมสงเสริมฯ เนื่องจากผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยติดเชื้อ บางคนไมไดอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ี ทําใหการประสาน
ขอมูลกรณีเสียชีวิต การยายท่ีอยู หรือกรณีบัตรประจําตัวหมดอายุทําใหขอมูลการเบิกจายเบ้ียยังชีพยังมีความเสี่ยง 

1.6 กิจกรรมงานนิติการ ระเบียบ กฎหมายไมเปนปจจุบัน ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเกิดความลาชา 
1.7 กิจกรรมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไมสามารถพยากรณลวงหนาได 

ประกอบกับขาดแคลนกําลังเจาหนาท่ีและวัสดุอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมเพียงพอ 
1.8 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน เนื่องจากสถานท่ีจัดเก็บ

เอกสารไมเพียงพอตอปริมาณของแฟมฎีกาเบิกจายเงินประจําปแตละปงบประมาณมีจํานวนมาก 



1.9 กิจกรรมงานแผนท่ีภาษี มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง 
แตยังคงมีจุดออน/ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน คือ การจัดเก็บภาษียังไมท่ัวถึงครบถวน เนื่องจากเทศบาลอยูระหวางข้ันตอนการจัดทําแผนท่ี
ภาษี จึงจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงตอไป 

1.10 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีการควบคุมและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับ
หนึ่ง แตยังคงมีจุดออน/ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนคือ ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางสวนมาชําระ
ภาษีลาชา ไมตรงตามวันเวลาท่ีกําหนด จึงจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงตอไป 

1.11 กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน มีการเรงรัดการ
จัดซ้ือจัดจางและปริมาณงานมาก ทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจางไมครบถวน และมีระเบียบ 
กฎหมายท่ีออกมาใชบังคับใหม 

1.12 กิจกรรมงานออกแบบและประมาณราคาส่ิงกอสราง เนื่องจากเจาหนาท่ีขาดความรูความเขาใจในเรื่องของ
เทคนิคทางดานวิศวกรรมชั้นสูงในโครงการ และการขาดแคลนบุคลากรหลายตําแหนง เจาหนาท่ีมีการโอน (ยาย) สงผลกระทบตองาน จึง
กอใหเกิดความผิดพลาด 

1.13 กิจกรรมงานควบคุมการกอสราง บุคลากรมีไมเพียงพอกับปริมาณงาน 
1.14 กิจกรรมงานไฟฟาสาธารณะ เนื่องจากผูปฏิบัติงานขาดความรูเรื่องไฟฟาท่ีถูกตองตามหลักการไฟฟาสวน

ภูมิภาค และบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานไฟฟามีไมเพียงพอตอปริมาณงาน 
1.15 กิจกรรมดานงานสงเสริมการศึกษาระดับกอนประถม พบวา บุคลากรบางสวนยังขาดประสบการณดาน

ปฐมวัย, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมเพียงพอตามวัตถุประสงค และยังคงตอง
ติดตามประเมินผลตอไป 

1.16 กิจกรรมงานกิจการเด็กและเยาวชน พบวา งบประมาณท่ีพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนไมเพียงพอ ขาด
หนวยงานสนับสนุน/ขาดการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.17 กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ บุคลากรท่ีเปนพนักงานจางยังขาดประสบการณดานกิจกรรม
นันทนาการและกีฬาโดยตรง เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบวา ปริมาณงานมากกวาปริมาณคน ซ่ึงบางครั้งทําให
งานลาชา และขาดความละเอียดรอบคอบ 

1.18 กิจกรรมดานการสงเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม งานลาชา ไมตรงกับวัตถุประสงค เนื่องจาก
ขาดแคลนบุคลากร และบุคคลท่ีมีอยูไดรับมอบหมายงานดานอ่ืน นอกเหนือจากงานในหนาท่ี ทําใหปริมาณงานมาก 

1.19 กิจกรรมงานการเงิน การเบิกจายงบประมาณดานเงินอุดหนุน/งานพัสดุ เบิกจายตามงบประมาณ 
บุคลากรยังขาดความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานการเงินแลดานการพัสดุ 

1.20 กิจกรรมดานงานธุรการ มีการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
1.21 กิจกรรมงานการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ประชาชนยังไมตระหนักในการรวมรับผิดชอบในการ

ดูแลสิ่งแวดลอมท่ีกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ยังถือวาเปนหนาท่ีหนวยงานราชการ 
1.22 กิจกรรมงานการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป ยังมีการตกคางของขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะถนนสาย

หลัก 
1.23 กิจกรรมดานงานธุรการ พบวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังตองไดรับการฝกอบรมและฝกฝนดานงานธุรการ

ของหนวยงานตรวจสอบ โดยเห็นไดจากการจัดทําหนังสือราชการ ยังมีความผิดพลาดดานเนื้อความในหนังสือราชการท่ีไมตรงจุดประสงค
ของหนังสือราชการท่ีจะสง 

1.24 กิจกรรมดานงานบริหารการตรวจสอบ พบวา เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในมีเพียงคน
เดียว ตองทําการตรวจสอบ 1 สํานัก 4 กอง และ 4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อีกท้ังระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ มีการปรับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา รวมถึงงานสอบทานผลการวางระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลยังตรวจพบความเสี่ยงจากการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงานยอย เนื่องจาก (สํานัก/กอง) มีการเบิกจายงบประมาณในหนวยงาน 



  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

คณะทํางานและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองคกรตามคําสั่งเทศบาลตําบล      
บานแหวน รวมกันวางแผนและปรับปรุง พรอมท้ังติดตามระบบการควบคุมภายในขององคกรใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามความเสี่ยงของกิจกรรมท้ัง 24 กิจกรรม 
 
 

     ลายมือชื่อ  
                (นายชุมพร   จาปญญะ) 

                 ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 
                วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 



 
 

รายงานการประเมินองคประกอบ 
ของการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลบานแหวน 

 

แบบ ปค.4 



 

  แบบ ปค.4 
ช่ือหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนนิงานส้ินสุด ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
     เทศบาลตําบลบานแหวน ไดพิจารณาแตละปจจัยท่ีมีผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมการควบคุมพิจารณาวา องคกรมีสภาพแวดลอมการ
ควบคุมท่ีดี มีการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 

- มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายใน
องคกร รวมท้ังการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผลท้ังจาก
การตรวจสอบภายใจและการตรวจสอบภายนอก 

- มีทัศนคติท่ีมีความเหมาะสมตอการรายงานทางการเงิน
งบประมาณและการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
     1.2 ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

- มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปนลายลักษณ
อักษร และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปนครั้งคราว 

- พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมท่ียอมรับ
และไมยอมรับ และบทลงโทษตามขอกําหนดจริยธรรมและแนวทางการ
ปฏิบัติ 

- ฝายบริหารสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนน
ความสําคัญของความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

 
     1.3 ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 

- มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแตละ
ตําแหนงและเปนปจจุบัน 

- มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเก่ียวกับความรู 
ทักษะ และความสามารถท่ีตองการสําหรับการปฏิบัติงาน 

- มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงานท้ังหมด
อยางเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
     1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร  
     ผูบริหารมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของ
ภายในเทศบาลตําบลบานแหวน เพ่ือใหองคกรขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานไปในทิศทางท่ีอยูในระเบียบ ตามหลักเกณฑท่ี
บังคับใหปฏิบัติตาม และรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบ
และการประเมินผล ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก โดยใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ภายในและหนวยตรวจสอบภายนอก โดยสนับสนุนหนวยรับ
ตรวจ (สํานัก/กอง) ปฏิบัติตามหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ขอ 21 และผูบริหาร 
 
 
     1.2 ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีขอกําหนดดานจริยธรรมและ
บทลงโทษเปนลายลักษณอักษร และเวียนแจงใหพนักงานทุก
คนทราบ พรอมท้ังกําชับและการสั่ งการจากผูบริหาร 
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติตนใหอยูในหลักเกณฑขอกําหนด
ดานจริยธรรม 
 
 
 
     1.3 ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
     เทศบาลตําบลบานแหวน ไดปฏิบัติตามการกําหนด
หลักเกณฑ ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร โดย
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (2561 – 2563) เปนแนวทาง
ในการกําหนดกรอบอัตรากําลังในการสรรหาบุคลากร เพ่ือให
ตรงกับงานท่ีจะปฏิบัติ และมีการคัดเลือกบุคลากรใหเขารับ
การฝกอบรมตามความเหมาะสม 
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     1.4 โครงสรางองคกร 

- มีการจัดโครงการและสายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน
และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของหนวยตรวจรับ 

- มีการแสดงแผนภูมิการจัดการองคกรท่ีถูกตอง และ
ทันสมัยใหพนักงานทุกคนทราบ 

 
 

 
 
     1.5 การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

- มีการมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับบุคคล
ท่ีเหมาะสมและเปนไปอยางถูกตอง และมีการแจงพนักงานทุกคน
ทราบ 
 
 
     1.6 นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร 

- มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการวาจาง
บุคลากรท่ีเหมาะสม โดยเนนถึงการศึกษา ประสบการณ ความซ่ือสัตย
และจริยธรรม 

- การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือนและการโยกยาย 
ข้ึนอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
     1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

- มีผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในตอหัวหนาสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     1.4  การจัดโครงสรางองคกร  
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีการจัดทําแผนผังโครงสราง
องคกร และออกคําสั่งเรื่องการมอบหมายหนาท่ีปฏิบัติราชการ
ตามโครงสรางสวนราชการ ปงบประมาณ 2563 ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (2561 – 2563) โดยระบุหนาท่ีของแตละ
บุคคลใหรับผิดชอบงานในดานตางๆ ตามโครงสรางสวน
ราชการท่ีกําหนดตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบล
บานแหวน 
 
     1.5 การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีการมอบอํานาจความรับผิดชอบ 
โดยผูบริหารไดมอบอํานาจใหตามความเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 
      
     1.6 นโยบายวิธีการบริหารดานบุคลากร 
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีการกําหนดหลักเกณฑ ความรู 
ทักษะ และความสามารถของบุคลากรในการรับสมัครบรรจุ 
แตงต้ัง เพ่ือใหตรงกับงานท่ีจะปฏิบัติ 
 
 
 
     1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีการวางระบบการตรวจอบภายใน 
ซ่ึงมีหนวยตรวจสอบภายในข้ึนตรงกับนายกและปลัดเทศบาล 
โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในและมีการเสนอ
ผลการตรวจสอบ เพ่ือใหผูบริหารนําไปพิจารณาวางแนว
ทางการบริหารงานตามนโยบายใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ทํางาน 
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2. การประเมินความเส่ียง 
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีการประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย
ภายในและภายนอก ท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การดําเนินงานในองคกร ดวยวิธีท่ีเปนระบบอยางเพียงพอและ
เหมาะสม ดังนี้ 
     2.1 วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 

- มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน
ของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได 

- มีแผนการแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบและ
เขาใจตรงกัน 
      
 
 
 
     2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรม 

- มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงค
ระดับหนวยรับตรวจ 

- บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดและให
การยอมรับ 
 
     2.3 การระบุปจจัยเสี่ยง 

- มีการระบุและการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ปจจัยภายในและภายนอก เชน การปรับลดบุคลากร การใชเทคโนโลยี
สมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

 
 
 
     2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง 

- มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของ
ความเสี่ยง 

- มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
     2.1 วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายในการดําเนินงานอยางชัดเจน โดยยึดตาม
แนวนโยบายของผูบริหารท่ีสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกําหนดและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 
 
   2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรม 
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีการกําหนดวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานตามกิจกรรม โดยใหบุคลากรทุกคนประเมิน
ความเสี่ยงจากหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายของตนเอง เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการทํางาน โดยไมถูกทักทวงจากหนวย
ตรวจสอบภายในและภายนอก 
 
     2.3 การระบุปจจัยเสี่ยง 
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง
จากท้ังภายในและภายนอก เชน การปรับลดหรือเพ่ิมบุคลากร 
การใชเทคโนโลยีสมัยใหม e – LAAS e – GP และระบบ
ฐานขอมูลบุคลากร รวมถึงระบบการลงทะเบียนผูสูงอายุ เขา
มาอีกท้ังการเปลี่ยนแปลงระเบียบขอกฎหมาย การเมือง 
 
 
     2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง 
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีการวิเคราะหความเสี่ยงจาก
ปจจัยท้ังภายในและภายนอก ดังนั้น จึงไดกําหนดเกณฑ
ความสําคัญและผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติงานของแตละกอง เปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบ
จากผูตรวจสอบภายในและภายนอก 
 
 
 
 



 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันความเสี่ยง 

- มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและ
กําหนดวิธีการควบคุม เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

- มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กําหนดวิธีการควบคุม เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

- มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุม 
เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีกําหนด 
เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

 
3. กิจกรรมควบคุม 
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีการประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากกิจกรรมควบคุมท่ีสําคัญ เหมาะสม 
เพ่ือความเพียงพอและมีประสิทธิผล 
     3.1 กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดข้ึนตามวัตถุประสงค และผล
การประเมินความเสี่ยง 
     3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม 
     3.3 มาตรฐานการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและ
เพียงพอ 
     3.4 มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเสี่ยง
ตอความเสียหายต้ังแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลรักษาทรัพยสิน 
     3.5 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหดําเนินงานขององคกร
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และคณะรัฐมนตรี 
 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
     การดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในจะตองมีสารสนเทศท่ี
เก่ียวของและเชื่อถือได ผูประเมินควรประเมินพิจารณาความเหมาะสม
ของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ตอความตองการของผูใชและการ
บรรลุวัตถุประสงค 
     4.1 จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร 
     4.2 มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว
อยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
     4.3 มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการ
บันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู 
     4.4 มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน ปญหาและจุดออน

     2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันความเสี่ยง 
     เทศบาลตําบลบานแหวน กําหนดหลักเกณฑการ
ปฏิบัติงานขององคกร โดยใหขาราชการพนักงานทุกคนถือ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ขอบังคับ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
แตละดาน และใหหนวยตรวจสอบภายในสอบทานการวาง
ระบบควบคุมภายในเสนอผูบริหารทราบอยูเสมอ 
 
 
 
 
     กิจกรรมการควบคุม 
     เทศบาลตําบลบานแหวน ไดมีการกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุมตามวัตถุประสงคและผลของการประเมินความเสี่ยง ซ่ึง
บุคลากรทุกคนทราบถึงความสําคัญของการดําเนินงานตาม
ภารกิจหนาท่ีเปนอยางดี และมีการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานโดยมีการจัดทําแผนผังโครงสรางองคกร และระบุ
หนาท่ีของแตละบุคคลใหรับผิดชอบงานในดานตางๆ ตาม
โครงสรางสวนราชการท่ีกําหนดและถือปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
     สารสนเทศและการสื่อสาร 
     เทศบาลตําบลบานแหวน มีการนําระบบสารสนเทศและ   
การสื่อสาร เขามาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยมีการจัดทําบัญชีและการเงินผานระบบ   
e – LAAS การจัดซ้ือจัดจางทางระบบ e – GP ทําใหลดความ
เสี่ยงในการบันทึกขอมูลผิดพลาด รวมถึงการดําเนินงานดาน
ตางๆ ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
 
 
 
 
 



 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
ของการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึน และแนวทางการแกไข 
     4.5 มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็นหรือ
เสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 
     4.6 มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก อาทิ 
รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
     เทศบาลตําบลบานแหวน ไดพิจารณาความเหมาะสมของระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคกร เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
     5.1 มีการกําหนดใหมีการติดตามผลระหวางปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอ 
     5.2 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
     5.3 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเองหรือการประเมินการ
ควบคุมอยางอิสระ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
     5.4 มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
     กิจกรรมการติดตามผล 
     การติดตามประเมินผลเทศบาลตําบลบานแหวน มีการจัด
วางระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในและเปาหมายในการ
ดําเนินงานระดับกิจกรรม และมีการติดตามประเมินผลความ
พอเพียงการวางระบบการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ ง พรอมท้ังติดตามแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการ
ประเมินผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
  จากการวิเคราะหผลสํารวจ เทศบาลตําบลบานแหวนยังมีความเสี่ยงท่ีตองติดตาม  24 กิจกรรม คือ 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
1. กิจกรรมงานสารบรรณ ระบบการคนหาหนังสือราชการจากหนวยงานอ่ืนยังลาชา หากมีขอราชการดวนจะทําให

ปฏิบัติงานไมทันตอกําหนดเวลา 
2. กิจกรรมงานกิจการสภา เนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบกิจการสภายังไมมีความชํานาญในเรื่องของระเบียบตางๆ  ท่ี

เก่ียวของกับการประชุมสภาและการนําเอกสารเขาท่ีประชุมสภาฯ การจัดสงเอกสารใหงานกิจการสภาลาชาทําใหเอกสารไมครบ ทําใหการ
ขออนุมัติจากสภาฯ ลาชา 

3. กิจกรรมงานการเจาหนาท่ี การบรรจุแตงต้ังไมเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางยังไมเหมาะสมและขาดความตอเนื่อง ขาดกระบวนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการโยกยายสับเปลี่ยนเจาหนาท่ีภายใน
บอย ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรมงานวิเคราะหนโยบายและแผน เนื่องจากประชาชนไมเห็นความสําคัญของการประชาคม ขาดการใหความรู
เก่ียวกับเรื่องการประชาคมวาประชาชนไดประโยชนอะไรบาง ประชาชนมีทัศนคติตอการประชาคมคิดวาเปนหนาท่ีของผูนําทองถ่ินและ
สมาชิกสภาฯ  ตองเปนผูดําเนินการ 

5. กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ระบบขอมูลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเชื้อ และผูดอยโอกาส ท่ีมีอยูไมตรงกับขอมูลใน
สารสนเทศของกรมสงเสริมฯ เนื่องจากผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยติดเชื้อ บางคนไมไดอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ี ทําใหการประสานขอมูลกรณี
เสียชีวิต การยายท่ีอยู หรือกรณีบัตรประจําตัวหมดอายุทําใหขอมูลการเบิกจายเบ้ียยังชีพยังมีความเสี่ยง 



 

6. กิจกรรมงานนิติการ ระเบียบ กฎหมายไมเปนปจจุบัน ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเกิดความลาชา 
7. กิจกรรมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไมสามารถพยากรณลวงหนาได ประกอบกับ

ขาดแคลนกําลังเจาหนาท่ีและวัสดุอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมเพียงพอ 
 

กองคลัง 
8. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน เนื่องจากสถานท่ีจัดเก็บเอกสารไม

เพียงพอตอปริมาณของแฟมฎีกาเบิกจายเงินประจําปแตละปงบประมาณมีจํานวนมาก 
9. กิจกรรมงานแผนท่ีภาษี มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังคงมี

จุดออน/ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน คือ การจัดเก็บภาษียังไมท่ัวถึงครบถวน เนื่องจากเทศบาลอยูระหวางข้ันตอนการจัดทําแผนท่ีภาษี             
จึงจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงตอไป 

10. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีการควบคุมและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังคง
มีจุดออน/ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนคือ ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางสวนมาชําระภาษีลาชา ไม
ตรงตามวันเวลาท่ีกําหนด จึงจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงตอไป 

11. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน มีการเรงรัดการจัดซ้ือจัด
จางและปริมาณงานมาก ทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจางไมครบถวน และมีระเบียบ กฎหมายท่ี
ออกมาใชบังคับใหม 
 

กองชาง 
12. กิจกรรมงานออกแบบและประมาณราคาส่ิงกอสราง เนื่องจากเจาหนาท่ีขาดความรูความเขาใจในเรื่องของเทคนิค

ทางดานวิศวกรรมชั้นสูงในโครงการ และการขาดแคลนบุคลากรหลายตําแหนง เจาหนาท่ีมีการโอน (ยาย) สงผลกระทบตองาน จึงกอใหเกิด
ความผิดพลาด 

13. กิจกรรมงานควบคุมการกอสราง บุคลากรมีไมเพียงพอกับปริมาณงาน 
14. กิจกรรมงานไฟฟาสาธารณะ เนื่องจากผูปฏิบัติงานขาดความรูเรื่องไฟฟาท่ีถูกตองตามหลักการไฟฟาสวนภูมิภาค 

และบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานไฟฟามีไมเพียงพอตอปริมาณงาน 
 

กองการศึกษา 
15. กิจกรรมดานงานสงเสริมการศึกษาระดับกอนประถม พบวา บุคลากรบางสวนยังขาดประสบการณดานปฐมวัย, ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมเพียงพอตามวัตถุประสงค และยังคงตองติดตามประเมินผล
ตอไป 

16. กิจกรรมงานกิจการเด็กและเยาวชน พบวา งบประมาณท่ีพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนไมเพียงพอ ขาดหนวยงาน
สนับสนุน/ขาดการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

17. กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ บุคลากรท่ีเปนพนักงานจางยังขาดประสบการณดานกิจกรรมนันทนาการและกีฬา
โดยตรง เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบวา ปริมาณงานมากกวาปริมาณคน ซ่ึงบางครั้งทําใหงานลาชา และขาดความ
ละเอียดรอบคอบ 

18. กิจกรรมดานการสงเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม งานลาชา ไมตรงกับวัตถุประสงค เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากร และบุคคลท่ีมีอยูไดรับมอบหมายงานดานอ่ืน นอกเหนือจากงานในหนาท่ี ทําใหปริมาณงานมาก 

19. กิจกรรมงานการเงิน การเบิกจายงบประมาณดานเงินอุดหนุน/งานพัสดุ เบิกจายตามงบประมาณ บุคลากรยังขาด
ความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานการเงินแลดานการพัสดุ 

20. กิจกรรมดานงานธุรการ มีการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 
 



 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
21. กิจกรรมงานการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ประชาชนยังไมตระหนักในการรวมรับผิดชอบในการดูแล

สิ่งแวดลอมท่ีกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ยังถือวาเปนหนาท่ีหนวยงานราชการ 
22. กิจกรรมงานการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป ยังมีการตกคางของขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะถนนสายหลัก 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 
  23. กิจกรรมดานงานธุรการ พบวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังตองไดรับการฝกอบรมและฝกฝนดานงานธุรการของ
หนวยงานตรวจสอบ โดยเห็นไดจากการจัดทําหนังสือราชการ ยังมีความผิดพลาดดานเนื้อความในหนังสือราชการท่ีไมตรงจุดประสงคของ
หนังสือราชการท่ีจะสง 
  24. กิจกรรมดานงานบริหารการตรวจสอบ พบวา เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในมีเพียงคนเดียว ตองทํา
การตรวจสอบ 1 สํานัก 4 กอง และ 4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อีกท้ังระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ มีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา 
รวมถึงงานสอบทานผลการวางระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลยังตรวจพบความเสี่ยงจากการเบิกจายงบประมาณของหนวยงาน
ยอย เนื่องจาก (สํานัก/กอง) มีการเบิกจายงบประมาณในหนวยงาน 
 
 
 
 

                   ผูรายงาน 
 (นายชุมพร   จาปญญะ) 

นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 
                             วนัท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
เทศบาลตําบลบานแหวน 

 

แบบ ปค.5 



 

แบบ ปค.5 
ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 

รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานสารบรรณ 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหงานธุรการเกิดความเปนระบบ 
สามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การคนหาหนังสือราชการ 
ระเบียบ กฎหมายในระบบ
อิเล็กทรอนิกสตองใชเวลา
มากและบางครั้งคนหาไมเจอ 
- การจัดเก็บและแยกประเภท
หนังสือแตละแฟมไมตรงตาม
ชื่อเรื่องหนังสือ 

- ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
งานใหมีความชัดเจน กรณี
ที่เจาหนาที่ไมอยูใหมีผูทํา
หนาที่แทน เพื่อไมใหงาน
หยุดชะงัก 
- เจาหนาที่ตองติดตามและ
ประสานงานกับทุกสวนงาน 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ
ทันตอเวลา 
- ตรวจสอบขอมูลขาวสาร
ราชการจากหน วยงาน           
ที่ เ กี่ ยวข องทางระบบ
อินเตอรเน็ตทุกวัน 
- จัดทําทะเบียนคุมแฟม
หนังสือราชการอยางชัดเจน 
 
 
 
 

- มีการติดตาม ตรวจสอบ
ระบบการปฏิบั ติ งาน
อยางสม่ําเสมอ 

- เจาหนาที่ขาดความรอบคอบ
ในการรับสงหนังสือราชการ 
ทําใหการจัดเก็บและนําสง
หนังสือราชการผิดพลาด เกิด
ความลาชาในการปฏิบัติงาน 

- ลงทะเบียนรับหนังสือ
ทุกฉบับ และนําไปจาย
ใหกับผูรับผิดชอบทันที 
- ตรวจสอบเอกสารขอมูล
ข าวสารราชการจาก
อินเตอรเน็ตทุกวัน 

งานธุรการ 
สํานักปลัด 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานกิจการสภา 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการประชุมสภาเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่ถูกตอง 
 
 
 
 

กิจกรรม 
งานดานการบริหารงานบุคคล 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

- เอกสารที่จะนําเขาที่ประชุม
สภาฯ ไมครบถวน อาจทําให
การพิจารณาดําเนินการตาง  ๆ
ที่ขออนุมัติจากสภาฯ ลาชา 
ไมทันตอเหตุการณ 
 
 
 
 
 
 

- การบรรจุแตงตั้งไมเปนไป
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
- มีการโยกยาย สับเปลี่ยน
เจาหนาที่ภายในบอย ทําให
ขาดความตอเนื่ องในการ
ปฏิบัติงาน 
- ระเบียบ หลักเกณฑมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

- จัดทําเอกสารตางๆ ให
แลวเสร็จกอนที่จะนําเรื่อง
เขาสูวาระการประชุมสภาฯ 
- จัดสงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมดานกิจการสภาฯ 
- แจงกําหนดการที่ชัดเจน
และกําหนดวันรับเอกสาร มี
กํ าหนดการสิ้ นสุ ดตาม
ระเบียบที่กําหนด 
 
 

- จั ดสงบุ คลากรเขารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตร
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และ
ถายทอดใหผู เกี่ ยวของ
ทราบ 
 

- จั ดทํ าคํ าสั่ งแต งตั้ ง
เจาหนาที่ผู รับผิดชอบ
งานสภาใหชัดเจน 
- จัดสงเจาหนาที่เขารับ
การอบรมดานงานกิจการ
สภาฯ 
 
 
 
 
 

- ประชุ มวางแผนการ
จัดทํากรอบอัตรากําลัง 
- กําหนดกรอบอัตรากําลัง
โดยคํานึงถึงความจําเปน
และภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามที่ กฎหมาย
กําหนด 

- การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกอบการประชุมยังลาชา 
เนื่องจากเจาหนาที่รับผิดชอบ
แตละสวนไมปฏิบั ติ ตาม
ขอกําหนด 
 
 
 
 
 
 

- การบรรจุแตงตั้งไมเปนไปตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป  
- การพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น
และพนักงานจางยังไมเหมาะสม 
ข าดควา มต อ เ นื่ อ ง  ข า ด
กระบวนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  
- มี การโยกย าย สับเปลี่ ยน
เจาหนาที่ภายในบอย ทําใหขาด
ความตอเนื่อง 

- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ติดตามเอกสารที่จะนําเขา
ประชุม โดยการทวงถาม
โดยหนังสือราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

- สงเจาหนาที่ เขารวม
อบรมอยางตอเนื่อง 

งานกิจการสภา 
สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักปลัด 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  
การจัดทําประชาคม 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น รวมคิด รวมทํา รวม
แกไขปญหาในทองถิ่นไดอยางแทจริง 

- ประชาชนไมคอยใหความ
สนใจในการประชุมประชาคม
หมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
- ไมมีการเสนอแนะโครงการ/
กิจกรรมที่ตองแกไข ปรับปรุง
ในชุมชน 

- ประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบถึ งประโยชนของ
แผนพัฒนาทองถิ่นอยาง
แทจริง 
- ประชาชนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและมีสวน
รวมในการจัดทําแผนเพื่อ
ผลประโยชนตอประชาชน
โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแตละสวน
ใหชัดเจนและสอดคลอง
กับภารกิจและแผน 

- การจั ดตั้ งงบประมาณ
รายจายประจําปไมสามารถ
จั ดสรรงบประมาณตาม
แผนพัฒนาที่ตั้งไว 
- แผนพัฒนามีโครงการจํานวน
มากและไมสามารถแกไข
ปญหาไดตรงตามความตองการ
ของประชาชน 

- มีการทบทวนการจัดทํา
แผนพัฒนา โดยทบทวน
นโยบาย เปาหมาย และ
วัตถุประสงคใหชัดเจน 
- ใหคําปรึกษาและเผยแพร
ประชาสัมพันธระเบียบ 
กฎหมาย และขอบังคับ
ตาง  ๆใหประชาชนทราบ
อยางทั่วถึง 

งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

สํานักปลัด 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานพัฒนาชุมชน 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการดําเนินการสวัสดิการเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพสํ าหรับ
ผูสูงอายุ คนพิการ เปนไปดวยความ
รวดเร็ว เปนธรรม ถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ 

- ระบบขอมูลตาง  ๆยังไมตรง
กับขอมูลในระบบสารสนเทศ
ของกรมสงเสริมฯ  
- การดําเนินการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสในดานตาง  ๆยัง
ขาดประสิทธิภาพและไม
ถูกตองตามระเบียบ 
- ผู รับเบี้ยยังชีพแจงขอมูล
เปนเท็จ เชน กรณีเสียชีวิต
แลวไมแจงแกเจาหนาที่ 
- ระบบการจายเงินเกิดความ
เสี่ยงแกเจาหนาที่นําจายเบี้ย 

- จัดทํารายงานการจายเงินตอ
ผู บริ หารในการประชุ ม
ประจําเดือน ประชาสัมพันธ
สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูปวยเอดส รับเงินเบี้ย    
ยังชีพโดยการโอนเขาบัญชี
ธนาคาร 
- สรางความเขาใจแนวทางใน
การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
และผูพิการใหเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบ 
- ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ
และผู พิการที่มี คุณสมบัติ
ครบถ วนสํ าหรั บการขึ้ น
ทะเบียนไดรับทราบขอมูล
อยางทั่วถึง 
- ประสานงานกับสํานักงาน
ทะเบียนราษฎร เพื่อขอคัดลอก
รายชื่อผูสูงอายุที่มีสิทธิขึ้น
ทะเบียนในปงบประมาณนั้นๆ   
 

- สรางความเขาใจกับ
ประชาชนในเรื่องความ
รวมมือในชุมชน 
- รณรงคประชาสัมพันธ
และจัดใหมีการประชาคม
ในชุมชนอยางตอเนื่อง 

- ผูสูงอายุมีแนวโนมมากขึ้น
และมีจํานวนมาก และยายที่
อยูบอย อาจเกิดปญหาในการ
รับลงทะเบียน และรับเงิน
ซ้ําซอน 
- การเบิกจายเงินสงเคราะห
เบี้ยยังชีพมีความเสี่ยงในการ
นําเงินสดไปจายหรือโอนเขา
บัญชีผูมีสิทธิ์ 

- รณรงคประชาสัมพันธ
และจัดใหมีการประชาคม
ในชุมชนอยางตอเนื่อง 
- สงเจาหนาที่ เขารวม
อบรมอยางตอเนื่อง 

งานพัฒนาชุมชน 
สํานักปลัด 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานนิติการ 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการดําเนินงานดานกฎหมาย 
การพิจารณาวินิจฉัย ขอกฎหมาย 
งานเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน         
การแกไขปญหาใหกับประชาชน
เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง 

- สภาพเศรษฐกิจ การเมือง 
และระเบียบ กฎหมายที่ มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
- การดําเนินการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียนรองทุกขแตละ
ครั้งไมประสบความสําเร็จ 
เนื่ องจากคูกรณีมีปญหา
สวนตัว 
 
 

- สงบุคลากรเขารับการศึกษา
อบรมตามหลักสูตร เพื่อเพิ่ม
ความรูในการปฏิบัติงาน 
- ใหคําปรึกษากับบุคลากร
และเจาหนาที่ในหนวยงาน
ที่ยังไมทราบถึงระเบียบ 
กฎหมายที่ชัดเจน 
- มีระบบการตอบคําถาม
เพื่อการแกไขปญหาเรื่อง
รองเรียนรองทุกขของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบโดยตรง 

- ระเบียบและกฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
- การดําเนินการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียนรองทุกขแตละ
ครั้งไมประสบความสําเร็จ 
เนื่ องจากคูกรณีมีปญหา
สวนตัว 
 

- อบรมใหความรูในภารกิจ
แตละดานอยางตอเนื่อง
ตรงสายงาน 

งานนิติการ 
สํานักปลัด 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอนไดทันทวงที 

- เมื่อเกิดภัยพิบัติ เชน วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย อุปกรณใน
การชวยเหลือผูประสบภัยยัง
ไมเพียงพอ หากเกิดวาตภัย
ประชาชนไดรับความเดือดรอน
จากน้ํ าทวมขั งบานเรือน 
เสนทางสัญจร และพื้นที่
การเกษตร 
 

- มีการจัดทําคําสั่งแบงงาน
ภายในสํานักปลัด เพื่อแบง
หน าที่ รั บผิ ดชอบของ
เจาหนาที่แตละคน 
- จัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- จัดทําฝกอบรมทบทวน
การปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- จัดสงบุคลากรเขารับการ
อบรม 
 
 
 
 

- บุคลากรมีความรูเพิ่มขึ้น 
- การชวยเหลือบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
- สามารถออกปฏิบั ติ
หนาที่เมื่อไดรับแจงเหตุ
ไดทันทวงที 

- ชวงฤดูมรสุมประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนจากวาตภัยและ
น้ําทวมขังบานเรือน เสนทาง
การสัญจร และทวมขังพื้นที่
การเกษตร 
- ประชาชนยังขาดความรูใน
การบริหารจัดการภัย 
- อุปกรณในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยยังไมเพียงพอ 
 

- จั ดทํ าคํ าสั่ งแต งตั้ ง
เจาหนาที่อยูเวรระวังเหตุ 
รับเรื่องราวรองทุกขจาก
ประชาชนกรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติตางๆ   
- จัดทําเอกสารเผยแพรให
ความรูกับประชาชน เรื่อง
การบริหารจัดการเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ 
- ใหความรูแกบุคลากรทั้ง
ภาครัฐและอาสาสมัครให
มีความรูเพิ่มมากขึ้นและ
ตอเนื่อง 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ เพื่อ
ใช ในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให
เพียงพอ 
 
 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สํานักปลัด 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานการเงินและบัญชี 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการบริการรับเงิน – จายเงิน การ
จัดทําฎีกาเบิกจายเงินตามงบประมาณ
และนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี 
การเก็บรักษาเงินเปนไปอยางถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตางๆ ที่
เกี่ยวของ 
- เพื่อใหการปฏิบัติงานในการจัดทําฎีกา
รับเงิน เบิกจายเงิน ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร e- LAAS มีความถูกตองและ
เปนปจจุบัน 
- เพื่อใหสามารถดําเนินการดานการเงิน/
บัญชีมีความถูกตองเปนปจจุบัน 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจาย 
- เพื่อใหการเบิกจายและรายงานการเงิน
ถูกตองและมีความนาเชื่อถือ 
 

-  มีพื้นที่ จัดเก็บฎีกาเบิก
จายเงินที่จํากัด เนื่องจากมีฎีกา
เบิกจายเพิ่มทุกป 
- หนวยงานผูเบิกไมศึกษา
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ใหถูกตอง 
- หนวยงานผูเบิกวางฎีกา
ลาชา และเรงดวน ทําให
หนวยงานคลังมีระยะเวลาใน
การตรวจฎีกานอย 

- ถือปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
การรั บเงิ น – การเบิ ก
จายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2561 โดยเครงครัด 
- มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่
รับผิดชอบเปนลายลักษณ
อักษร  
- มีการจัดสงเจ าหนาที่
ผูปฏิบัติงานเขารับการอบรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูและการปฏิบัติงาน 

- สอบทานการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามระเบียบ 
หนั งสื อสั่ งการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด 
- ตรวจสอบการรับและ
การนําฝากเงิน  
- มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจายให
ครบถวน ถูกตอง กอน
ดําเนินการเบิกจายเงินใน
แตละรายการ 
- มี กา ร ติ ดตามการ
ดําเนินงานควบคุมการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน – 
บั ญชี  ให เปนไปตาม
ระเบียบและเปนปจจุบัน 

- จัดทําเอกสารประกอบการ
เบิกจายไมครบถวน 
- มีการเรงรัดการเบิกจายเงิน 
แตเอกสารไมครบถวน โดยไม
ผานการตรวจสอบกอน 

- ใหหัวหนาหนวยงาน
ย อ ย แ ต ล ะ ก อ ง ไ ด
ตรวจสอบเอกสาร พรอม
รับรองความถูกตองกอน
ดําเนินการเบิกจาย 
- เจาหนาที่การเงินและ
หัวหนากองคลั งมีการ
เบิกจายตามขั้นตอน 

งานการเงินและบัญชี 
กองคลัง 

 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานแผนที่ภาษี 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการบริการรับเงิน - 
จายเงิน การจัดทํ าฎีกาเบิ ก
จายเงินตามงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี 
การเก็บรักษาเงิน เปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีไดอยางครบถวน 
นาเชื่อถือ และเปนธรรม 
- เพื่อใหมีการพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มมากขึ้น 

- จากการประเมินความเสี่ยง
ไดมีการปรับปรุงความเสี่ยง 
การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินไมแลว
เ ส ร็ จ  ยั ง ไ ม บ ร ร ลุ
วั ตถุ ประสงค ของการ
ควบคุมและระเบียบยังมี
แนวโนมเปลี่ยนแปลง จึง
ตองควบคุมตอไป 

- มีการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน พ.ศ. 
2537 
- มีการติดตามประเมินผล
จากกรมส งเสริ มการ
ปกครองทองถิ่น 

- เจ าหน าที่ จั ดเก็ บ
รายไดหรือผูที่ ได รับ
มอบหมายไดปฏิบัติงาน
จั ด เ ก็ บ ภ า ษี แ ล ะ
คาธรรมเนียมตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ 
- ตรวจสอบการรับเงิน 
การนําสงเงิน และการ
นําฝากเงินเปนประจํา 

- การขาดเจาหนาที่ที่เปนขาราชการมา
รับผิดชอบดานนี้โดยตรง ซึ่งเปนงาน
เกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี รวมถึงการ
ออกสํารวจภาคสนาม และมีบุคลากร
นอยไมเพียงพอตอปริมาณงาน 
- ยังไมมีการทําทะเบียนทรัพยสินและ
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี เนื่องจากรอแผน
ที่ภาษี 
 

- ออกคําสั่งมอบหมาย
ง า น ใ ห เ จ า หน า ที่
รับผิดชอบในการจัดทํา
แผนที่ภาษีใหชัดเจน 
- จัดทําโครงการแผนที่
ภาษี และทะเบี ยน
ทรัพยสิน เพื่อจางเหมา
บุคคลภายนอก เพื่อให
งานแลวเสร็จตามภารกิจ 
- อ ยู ร ะ ห ว า ง ก า ร
ดําเนินการจัดทําแผนที่
แ ม บ ท  ซึ่ ง ต อ ง มี
เจาหนาที่ ที่ มี ความรู
ความสามารถในดานนี้มา
ชวยดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นโดยเร็ว 
 
 
 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได 

กองคลัง 
 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเกิดมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด สามารถจัดเก็บรายละเอียดครบทุก
ประเภท ถูกตอง เปนธรรมกับทุกฝายและ
เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได 
- เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผูเสีย
ภาษี และเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดเก็บ
ภาษี 
- เพื่อใหการพัฒนาจัดเก็บรายไดมีวิธีการ
และหลักเกณฑการจัดเก็ บรายได มี
ประสิทธิภาพเปนไปตามแผนพัฒนาและ
จัดเก็บรายไดที่ถูกตองตามบัญชีลูกหนี้ นํา
เงินรายไดที่ จัดเก็บมาลงบัญชีครบถวน 
เรงรัดการจัดเก็บรายได และจัดเก็บลูกหนี้
คางชําระไดครบถวน ไมมีลูกหนี้คางนาน 
สามารถจัดเก็บไดเพิ่มตามเปาหมาย 

-  แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินไมครบถวน 
- ผูมีหนาที่ชําระภาษีไมให
ความรวมมือ 
- มีลูกหนี้ภาษีรายใหมเกิดขึ้น
ทุกปงบประมาณ 
- งานจัดเก็บรายไดไมสามารถ
ติดตอผูเขาขายชําระภาษีได 
- เกิดความสับสนของการยุบ
รวมพื้นที่กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

- กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบของภาษีแตละ
แบบดวยความรอบคอบ
และรัดกุม เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด 
- หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
รวมวางแผนการปฏิบัติงาน
ทุ กขึ้นตอนและไดออก
สํารวจพื้นที่ดวย 
- สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เขารับการอบรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู 
- การออกพื้นที่ เพื่อเปน
การใหบริการแกประชาชน
ผูเสียภาษี และเปดโอกาส
สรางความเขาใจอันดีกับ
ประชาชนผูเสียภาษี 

- การปฏิบัติงานจะตองยึด
ระเบียบกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ. ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
- เจาหนาที่จัดเก็บรายได
หรือผูที่ไดรับมอบหมายได
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมตางๆ  ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
- ทํ าหนั งสื อแจ งให กับ
กํานัน/ผู ใหญบาน ชวย
ประชาสัมพันธ เมื่อมีการซื้อ
ขายที่ดินในเขตเทศบาล
ตําบลบานแหวนใหเจาของ
ที่ดินนําโฉนด/เอกสารที่
เกี่ยวของมาแจงใหกับงาน
จัดเก็บรายไดทราบทุกครั้ง 
เพื่อนํามาปรับปรุ งเปน
ฐานขอมูลที่ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

- ประชาชนยังขาดความรู 
ความเขาใจในเรื่องของการ
เสียภาษี 
- ผูเสียภาษีบางรายไมไดอยู
ในพื้นที่  ไมสะดวกที่ จะ
เดินทางมาเสียภาษี จึงทําให
มียอดภาษีคางชําระ 
- ไมสามารถติดตอผูเสียภาษี
ได เนื่องจากที่อยูไมถูกตอง
ชัดเจน 

- มี การจัดทําสื่ อในการ
ประชาสัมพันธ เชน ปาย 
แผนพับ ประชาสัมพันธการ
ชําระภาษีประจําป 
- ทําการออกหนังสือแจง
และทวงถามตามระเบียบ
ทุกขั้นตอนตอผูมีหนาที่
เสียภาษี 
- ดําเนินการจัดทําแผนที่
ภาษี เพื่อใหการจัดเก็บ
ภาษีเปนระบบมากยิ่งขึ้น 
- ตรวจสอบฐานขอมูลภาษี
ใหเปนปจจุบัน 
- กําหนดใหหนวยงานมี
นโยบายและวางแผนการ
สรรหาบุคลากรที่ตรงตาม
ตําแหนงตามมาตรฐานการ
กําหนดตําแหนงที่ชัดเจน 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได 

กองคลัง 
 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
ดานการจัดซื้อจัดจางและงานพัสดุ 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหเกิดการวางแผน การใช จัดหา 
จัดซื้อจัดจางพัสดุทรัพยสินเปนไปตาม
ความเหมาะสม คุมคา โปรงใส เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุดตอทางราชการ 
ประชาชนมีระบบการควบคุมเปนไป
ตามระเบียบของทางราชการอยาง
เครงครัดและถูกตอง 

- ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ ทําใหผูปฏิบัติงาน
มีความรูความเขาใจที่ ไม
ชัดเจน 
- การใชจายงบประมาณตาม
โครงการมีความสุมเสี่ยงตอ
ขอกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับ 

- ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
การพัสดุฯ  
- สงเจาหนาที่ เขารับการ
ฝกอบรม เพื่อศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย ในงานพัสดุ 

- การจัดซื้อจัดจางไดมีการ
เพิ่มความละเอียดรอบคอบ
ของเอกสาร ทําใหมีความ
ครบถวนของเอกสารไดดีใน
ระดับหนึ่ง แตการควบคุม
ยังไมเพียงพอ ขาดการ
ตรวจสอบอยางตอเนื่อง 
และระเบียบที่เกี่ยวของมี
การแกไขปรับปรุงอยูเสมอ 
- มีการจัดทําทะเบียน
ทรัพยสินใหเจาหนาที่
รับผิดชอบ เพราะเปนงาน
ที่ตองใชความรูดานพัสดุ
อยางมาก และเปนงาน 
- มีการตรวจสอบเอกสาร
การจัดซื้อจัดจางอยาง
ละเอียด 
 
 

- เอกสารเบิกจายที่ ยังไม
ครบถวน 
- การควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง
มีการบันทึกรับ – จาย ชา 
- มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมา
ใชบังคับใหม 
- พัสดุบางอยางที่ใชไมได ยัง
ไมมีการจําหนาย 

- กําชับใหหนวยงานเจาของ
งบประมาณ จัดทําแผนการ
เบิกจายแตละไตรมาสใหตรง
กับความตองการใชงานมาก
ที่สุด 
- ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
จัดทําทะเบียนคุมวัสดุ
สิ้ น เปลื อ ง ให ถู กต อง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 
สามารถตรวจสอบไดทุก
เวลา 
- มีหัวหนาพัสดุกํากับดูแล
การปฏิบัติงานอยางใกลชิด 

งานทะเบียน
ทรัพยสนิและพัสดุ 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
ตรวจสอบทรัพยสินและพัสดุ 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่ อใหการบริการงานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุของเทศบาลตําบล
บานแหวน ปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
พระราชบั ญญั ติ และระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 กอใหเกิดประโยชนมากที่สุด
และถูกตองตรวจสอบได 

- การจัดสงรายงานการ
ตรวจสอบครุภัณฑประจําป
มีความลาชา 

-  ผู อํานวยการกองคลั ง
กํ าชั บ เร งรั ด ติ ดตาม
ภายในเดือนสุดทายกอน
สิ้นปงบประมาณไดมีคําสั่ง
แตงตั้งผู รับผิดชอบการ
ตรวจสอบพัสดุ แลวจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบ
ดังกลาวภายใน 30 วันทํา
การ นั บ ตั้ งแต วั นเ ริ่ ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุ
นั้น ทั้งนี้ไดแจงกําชับเจา
พนักงานพัสดุใหรายงานผล 
และสงให สตง. ไมเกิน
เดือนพฤศจิกายนใหจงได 

- การรายงานผลการ
ตรวจสอบค รุ ภั ณฑ
ประจํ าป เป นไปตาม
กําหนดและจัดสงให สตง.
ไมเกินเดือนพฤศจิกายน  
- แตละกองมีการรายงาน
ในการจัดซื้อครุภัณฑใน
แตละเดือนใหกองคลัง
ทราบ 
 

- การแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปแต
ละชุดไมไดรับความรวมมือ
เทาที่ควร 
 

- ผูอํานวยการกองคลังและ
หัวหนาฝายบริหารงานคลงั
กําชั บ เร งรัด ติดตาม
ภายในเดือนสุดทายกอน
สิ้นปงบประมาณ และไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป 
แลวจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบดังกลาวภายใน 
30 วันทําการนับแตวัน
เริ่มดําเนินการตรวจสอบ
พัสดุนั้ น ทั้ งนี้ ไดแจ ง
กําชับเจาพนักงานพัสดุให
รายงานผลสงให สตง. ไม
เกินเดือนพฤศจิกายน 
 
 
 
 

งานทะเบียน
ทรัพยสนิและพัสดุ 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ
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ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

งานออกแบบ 
กิจกรรม 
งานออกแบบและประมาณราคา
สิ่งกอสราง 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการออกแบบสิ่งกอสรางให
ถูกตองและเปนไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑตางๆ ที่กําหนด 
 

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาด
เทคนิ คความรู ทางด าน
วิ ศวกรรมชั้ นสู ง ซึ่ งบาง
โครงการเปนโครงการที่ตองใช
เทคนิคชั้นสูง 
- บุ คลากรไม เพี ยงพอกับ
ปริมาณงาน  

- มีคําสั่งแบงงานภายใน
กองชาง แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบเจาหนาที่แตละ
คนไวชัดเจน 
- มาตรฐานวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย 
- มาตรฐานทางหลวงทองถิ่น 
- มาตรฐานกรมสงเสริม
ปกครองสวนทองถิ่น 
- กฎหมายอื่น  ๆที่เกี่ยวของ 

- กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ด า น ก า ร อ อ ก แ บ บ
ประมาณราคาสิ่งกอสราง 
กองชางเทศบาลตําบล
บ านแหวน ได มี การ
จัดระบบการควบคุม แต
ก็ยังไมเพียงพอ เนื่องจาก
ขาดบุคลากรที่มีความรูใน
ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ประมาณราคาสิ่งกอสราง 
จึงตองมีการวางแผนใน
ขั้นตอนการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรมีไมเพียงพอตอ
ปริมาณงาน 

- การสรรหาประชาสัมพันธ
บุคคลดวยวิธีการรับโอน
หรือการขอใชบัญชี ผู
สอบแขงขันได  
- จัดสงเจาหนาที่เขารับ
การอบรมและดูกฎ ระเบียบ 
และใชแนวทางในการ
ทํางานตามหลักในดานการ
ออกแบบประมาณราคา 

งานออกแบบและ
ควบคุมงานกอสราง 

กองชาง 
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สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

งานควบคุมการกอสราง 
กิจกรรม 
งานการควบคุมการกอสราง 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหประสิทธิภาพของงาน
กอสรางใหไดมาตรฐานถูกตองตาม
หลักวิชา 
- เพื่อการควบคุมงานกอสรางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

- บุคลากรมีไมเพียงพอกับ
ปริมาณงาน   

- มีคําสั่งแบงงานภายใน
กองชาง แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบเจาหนาที่แตละ
คนไวชัดเจน 
- มีคําสั่งแตงตั้งผูควบคุม
งาน 

- กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ด านการควบคุ มการ
ก อ ส ร า ง  ไ ด มี ก า ร
จัดระบบการควบคุม แต
ยังไมเพียงพอ เนื่องจาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาด
เทคนิคความรูทางดาน
วิศวกรรมชั้นสูง ซึ่งบาง
โครงการเปนโครงการที่
ตองใชเทคนิคชั้นสูง  
- บุคลากรมีไมเพียงพอ
กับปริมาณงาน 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ าหน าที่ ด านช างไม
เพียงพอ อาจเปนสาเหตุทํา
ใหการปฏิบั ติงานมีความ
ลาชา ไมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- การสรรหาประชาสัมพันธ
บุคคลดวยวิธีการรับโอน
หรือการขอใชบัญชี ผู
สอบแขงขันได  
- จัดสงเจาหนาที่เขารับ
การอบรม 
- การขอคําปรึกษาจาก
หนวยงานอื่นๆ   

งานออกแบบและ
ควบคุมงานกอสราง 

กองชาง 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

งานไฟฟาสาธารณะ 
กิจกรรม 
การปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการออก
ปฏิบัติการซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบาน
แหวน 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหอํานวยความสะดวกแกผูใช
เสนทางสัญจรไป – มา ไดอยาง
ปลอดภัยมากขึ้น 
 
กิจกรรม 
งานธุรการ 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการดําเนินการตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการไดอยางรวดเร็ว  
 

- บุคลากรที่ รับผิดชอบงาน
ไฟฟามีไมเพียงพอตอปริมาณ
งาน ทําใหการบริการประชาชน
ในเขตพื้นที่ เปนไปอยางลาชา  
- เจาหนาที่ขาดความรูเรื่อง
ไฟฟาที่ถูกตองตามหลักการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 
- อุปกรณที่ใชในการซอมแซม
ไฟฟายังไมครบสมบูรณ และ
มาตรฐานของอุปกรณตาง  ๆ
ไมไดมาตรฐานของการไฟฟา 
 
 
- ระเบียบขอบั งคับที่ เปน
แนวทางในการปฏิบัติงานสง
มายังเทศบาลตําบลบานแหวน
ลาชา จึงทําใหเกิดความลาชา
ในทางปฏิบัติ 
 

- มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ 
กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นและงานไฟฟา
อื่นๆ ที่เปนหนวยงานทาง
ราชการ 
- มีการตั้งงบประมาณใน
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป สําหรับ
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ไฟฟา เพื่อซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ 
 
 
- การตรวจสอบคนหาขอมูล
ปจจุบันจากทางอินเตอรเน็ต 
เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมลวงหนาและสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันทีที่ไดรับ
หนังสือ 

- กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ดานงานไฟฟาสาธารณะ 
กองชาง เทศบาลตําบล
บ านแหวน ได มี การ
จัดระบบการควบคุม แต
ยังไมเพียงพอ เนื่องจาก
ขาดบุคลากร ทําใหการ
บริการประชาชนในเขต
พื้นที่เปนไปอยางลาชา 
 
 
 
 
- การประเมินผลจาก
ผูบังคับบัญชา 
 
 
 

- เจาหนาที่มีการโอน (ยาย) 
สงผลกระทบตองาน อาจ
กอใหเกิดความผิดพลาดได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบ ขอบังคับ ที่ เปน
แนวทางในการปฏิบัติงานสง
มายังเทศบาลตําบลบานแหวน 

ลาชา จึงทําใหเกิดความลาชา
ในทางปฏิบัติ 

- การสรรหาประชาสัมพันธ
บุคคลดวยวิธีการรับโอน
หรือการขอใชบัญชี ผู
สอบแขงขันได  
- จัดสงเจาหนาที่เขารับ
การอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
- เนนย้ําใหเจาหนาที่
ติดตามขอมูลขาวสาร
ตางๆ อยางตอเนื่ อง
และปฏิบัติตามคําสั่งที่
ได รับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 

งานไฟฟาสาธารณะ 
กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการ 
กองการศึกษา 

 
 
 
 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

- เพื่อใหการติดตามประเมินผลการใช
จายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนไป
อย างมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล 

- หน วยงานที่ ได รั บการ
สนับสนุนงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนรายงานสรุปผล
การดําเนินงานและใชจายเงิน
ของปงบประมาณที่ผานมา
ลาชาหรือบางโครงการไมได
รายงานผลการดําเนินงาน 

- การพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณใหแกหนวยงาน 

ตางๆ  เปนไปตามหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับหลักเกณฑการตั้ง
งบประมาณและการใชจาย 
งบประมาณหมวดเงิ น
อุดหนุนขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงาน 
- การควบคุ มที่ มี อยู
สามารถปองกันและลด
ความเสี่ยงได ถามีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมที่
กําหนด 

- หน วยงานที่ ได รั บการ
สนับสนุนงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนรายงานสรุปผล
การดําเนินงานและใชจายเงิน
ของปงบประมาณที่ผานมา
ลาชาหรือบางโครงการไมได
รายงานผลการดําเนินงาน 

- กําหนดใหหนวยงานที่
ได รั บการสนั บสนุ น
งบประมาณดําเนินการ
รายงานสรุปผลการใช
งบประมาณโครงการภายใน 
๓๐ วัน นับแตโครงการแลว
เสร็จ หรือหากเปนโครงการ
ที่ ดํ า เนิ นการตลอด
ปงบประมาณ เชน โครงการ
อาหารกลางวัน ใหรายงาน
หลัง สิ้นปงบประมาณ 
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการที่หนวยงานอื่น
ขอรับเงินอุดหนุน 

งานธุรการ 
กองการศึกษา  



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานศึกษาปฐมวัย 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศ
และประกันคุณภาพการศึกษาและงาน
อื่น  ๆที่ไดรับมอบหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไป
ตามกฎหมายระเบียบ และขอบังคับ
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของเจาหนาที่ 

- ครูผูดูแลเด็กและผูชวยครู
ผูดูแลเด็กยังขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
ระเบี ยบ หนั งสื อสั่ งการที่
เกี่ยวของกับงานการศึกษา
ปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึ กษาของ
สถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญกับ
การเบิกจายงบประมาณ 
- ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กขาด
ผูบริหารครูผูสอนไมเพียงพอ ทํา
ใหการดําเนินงานดานตางๆ  ขาด
ประสิทธิภาพ 
 

- ไมมีเจาหนาที่การเงินและการ
บัญชีของกองการศึกษา และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานแหวน  
- ไมมีเจาหนาที่พัสดุของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
- ขาดการเขารับการอบรม 

- จัดสงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมการจัดทําหลักสูตร
ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
- จัดแบงหนาที่รับผิดชอบ
อยางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

- รับโอนจากหนวยงานอื่น
หรือใหผูที่เกี่ยวของ เชน รับ
โอนจากขาราชการครู 
- มอบหมายกองคลังเทศบาล
ตําบลบานแหวน ดําเนินการ
จัดทํ าพัสดุและรายงาน
การเงินทุกสิ้นป 

- การประเมิ นผลจาก
ผูบังคับบัญชา 
- ประเมิ นผลจากการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประเมิ นผลจาก
ผูบังคับบัญชา  
- การประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

- ครูผูดูแลเด็กและผูชวยครู
ผูดูแลเด็กยังขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

ระเบี ยบ หนั งสื อสั่ งการที่
เกี่ ยวของกับงานการศึกษา
ปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทํา
แผนพั ฒนาการศึ กษาของ
สถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญกับ
การเบิกจายงบประมาณ 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังขาด
ผูบริหาร ครูผูสอนไมเพียงพอ 
ทําใหการดําเนินงานดานตาง  ๆ
ขาดประสิทธิภาพ 
 

- ไมมีเจาหนาที่การเงินและ
บัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานแหวน 

- ไมมีเจาหนาที่พัสดุของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานแหวน  
- ขาดการเขารับการอบรม 

- จั ดส งพนั กงานสวน
ตําบล ที่มีสวนเกี่ยวของ 
รวมทั้งครูผูดูแลเด็กและ
ผูชวยผูดูแลเด็กเขารับ
การอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
- สรรหาผูบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนา
การศึกษาและยกระดับ
มาตรฐานของสถานศึกษา
และจัดหาครู 
 
 

- สรรหาบุคลากรเพิ่มตาม
แผนอัตรากําลัง 
- สงบุคลากรเขารับการ
อบรม 

งานศึกษาปฐมวัย 
กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 
กองการศึกษา 

 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานกิจการเด็กและเยาวชน  
 
วัตถุประสงค  
- เพื่อใหมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให
ครบสมบูรณและเรียบรอย  
- เพื่อใหเปนไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การ 
 

กิจกรรม 
งานกีฬาและนันทนาการ  
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กเยาวชน 
ประชาชน เลน กีฬาไมพึ่งพายาเสพ
ติด, รูจัก เคารพปฏิบัติตาม กฎ กติกา 
กฎหมาย ของบานเมือง และพัฒนา 
กีฬา ชุมชนไปสูความเปนเลิศ ใน
อนาคต , รูจัก มีวินัย 

- งบประมาณที่พัฒนา กิจกรรม 
เด็กและ เยาวชน ไมเพียงพอ  
- ขาดหนวยงานสนับสนุน และ
ขาดการประสานงานกับ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
- บุคลากรที่เปนพนักงาน จาง
ยังขาด ประสบการณดาน 
กิจกรรมนันทนาการ และกีฬา 
โดยตรง  
- ดานสถานที่มีการ ปรับปรุง
เพียงบางสวน ทําใหเกิดการ
คับแคบ และไม สามารถ
เอื้ออํานวยความสะดวกได 
 

- จัดใหความรูแกเด็ก และ
เยาวชน 

 

 

 

 

 

 
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ – เบิกจายเทาที่
จายจริง และใชจายอยาง
ประหยัด 

- เด็กและเยาวชนได
ตระหนักถึงการจัดตั้ง สภา
เด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
- ปริมาณงานที่มีมีมากกวา
จํานวนบุคลากร ทําให   
เกิดความลาชาในการ
ดําเนินงาน 
 
 
 

- งบประมาณที่พัฒนา กิจกรรม 
เด็กและเยาวชน ไมเพียงพอ  
- ขาดหนวยงาน สนับสนุน/ขาด
การประสานงานกับ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
- ขาดบุคลากรที่มีความรูและ
ความสามารถ ความชํานาญ ดาน
กีฬา และนันทนาการ  
- ประชาชนสวนนอยที่เห็นถึง
ความสําคัญของการเลน กีฬา การ
ออกกําลังกาย ทําใหขาดการมี
สวนรวมในดานงานกีฬาและ
นันทนาการของ ชุมชน  
- ยังไมมีสถานที่สําหรับใหเด็ก
เยาวชนประชาชน ไดใชเปนจุด
รวมในการเลนกีฬาทุกๆ  ประเภท 

- จัดกิจกรรม เพื่อให เด็ก
และเยาวชนไดมี สวนรวม  
- จัดฝกอบรม เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนได ทราบถึง
บทบาท หนาที่ของตนเอง 
 
 
 
 
- สรรหาบุคลากรที่มีความรูความ
ชํานาญ เพื่อเปนผูฝกซอม กีฬา
ตางๆ  ของเทศบาลตําบลบาน
แหวนในการที่จะสงเสริมเด็ก 
เยาวชน ประชาชนเขา รวมการ
แขงขันกีฬา ประเภทตางๆ  จน 
ไดรับความเปนเลิศ ดานการ
กีฬา  
- จัดหาอุปกรณกีฬา ใหแก
ประชาชนทุก ชุมชน  
- จัดใหมีการแขงขันกีฬาภายใน
เทศบาล 

งานกิจการเด็กและ
เยาวชน 

กองการศึกษา 
 

 

 

 

 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
 
วัตถุประสงค  
- เพื่อใหใชจายงบประมาณดาน
การ จัดง านประ เพ ณีทอง ถิ่น
เปนไป กระทรวงการคลังวาดวย
การ จัดซื้อจัดจาง และการบริหาร 
พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ  พ . ศ . 2560/  
กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่ 
เกี่ยวของและตามความจําเปน 

- บุคลากรที่เปน พนักงาน จาง
ยังขาดประสบการณดาน
กิจกรรมศาสนา ประเพณีและ 
วัฒนธรรม กิจกรรม การจัด
งานประเพณี ทองถิ่น โดยตรง 
- ดานสถานที่มีการ ปรับปรุง
เพียงบางสวน ทําใหเกิดการ
คั บแคบและไม สามารถ 
เอื้ออํานวยความสะดวกได 
 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐/กฎกระทรวง
และหนั งสื อสั่ งการที่
เกี่ยวของ 
- เบิกจายเทาที่ จายจริง 
และใชจายอยางประหยัด 
- ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจาย การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แกไขเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

- มีการจัดซื้อจัดจางแจก
ของกิจกรรมโดยตรงในการ
จัดงาน โครงการเกิ น 
ความจํา เปน และไมเปน
การบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่
อยางแทจริง  
- ตั้งงบประมาณฟุมเฟอย
เกินความจําเปน 

- ความเสี่ยงการจัดซื้อจัด
จางในโครงการบางอยาง
ไมสามารถดําเนินการได
อาจสงผลใหมีการเรียกเงิน
คืนเมื่อหนวยตรวจสอบมา
ตรวจสอบ 

- ใหทบทวนและกําหนด
มาตรการ งบประมาณใน
การจัด งานโครงการที่ใช
จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ตอบสนองความ ตองการ
และแกไข ปญหาอยาง
จริ งจั ง และไมควรตั้ ง
งบประมาณ ฟุมเฟอยเกิน
ความจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ  

งานสงเสริม
การศึกษา 

กองการศึกษา 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานการเงิน การเบิกจายงบประมาณ 
ดานเงินอุดหนุน/งานพัสดุ เบิกจาย
ตาม งบประมาณ  
 
วัตถุประสงค  
-  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญ
เกี่ยวกับการเบิกจายกระทรวงการคลังวา
ดวย การจัดซื้อจัดจางและการ บริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/กฎกระทรวง 
และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของ 

- กิจกรรมงานดาน การเงิน 
และการพัสดุ ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก พบวา บุคลากรยัง
ขาดความรูความชํานาญใน
การปฏิบัติงานการเงินและ
ดานการพัสดุ  
- กิจกรรมงานดาน บริหาร 
และวิชาการในการจัดทํ า
แผนพัฒนา การศึกษา พบวา 
บุคลากรและเจาหนาที่ยังขาด
ความรู ความเขาใจในการทํา
แผนพัฒนาการศึกษา และยัง
ไมรับการฝกอบรมเรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาการโดยตรง 
 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วา ดวยการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. 2560/กฎกระทรวง 
และ หนั งสื อสั่ งการที่ 
เกี่ยวของ  
- นําระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา ดวยการ รับ
เงิน การเบิก จายเงิน การ 
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และ การตรวจเงินขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2547 แกไข เพิ่มเติมมาใช
ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
 
 
 
 
 

- ความชํานาญในการ ใช
ระเบียบกฎหมายของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งาน 

- การเขารับการ ฝกอบรม
ของ เจาหนาที่  สามารถ
นํามาปฏิบัติ ดานการเงิน/
การพัสดุ และแผนพัฒนา
การศึกษาได ไมชํ านาญ
เทาที่ควร 

- ศึกษากฎหมาย ขอ 
ระเบียบ และหนังสือสั่ง 
การตางๆ ที่เกี่ยวของอยู
เสมอ รวมถึงการทบทวน
ถึ งป ญหาที่ เ กิ ดจาก
โครงการในรอบที่ผานมา 
เพื่อนํามาเปน แนวคิดใน
การแกไขงานที่ กํ าลั ง
ดําเนินการในปจจุบัน 

งานธุรการ 
กองการศึกษา 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานสาธารณสุข : การควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ปองกันการเกิดโรคไขเลือดออกให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อการสรางสิ่งแวดลอมใหมีความ
สะอาดและมีการกําจัดขยะน้ําเสีย
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุของพาหะ
นําโรค 
 

- ประชาชนยังขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับดาน
สาธารณสุข 
- ประชาชนยังไมมีความ
ตระหนักในการสรางเสริม
ปองกันสุขภาพของตนเอง 
- หนวยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่  องคกรชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของยังไม
กําหนดเปาหมายในการ
ปองกันการเกิ ดโรคภั ย
รวมกันอยางชัดเจน 

- ปฏิบั ติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 
- รณรงคประชาสัมพันธ      
ใหประชาชนทราบ และ
ตระหนักถึงอันตรายของโรค
ไขเลือดออก การทําลายแหลง
เพาะพันธุ ยุงลายในบาน
ตนเอง 
- ประสานงานและดําเนินการ
รวมกับหนวยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ ในการพนหมอกควัน
ควบคุมโรค กรณีพบผูปวย 

- รายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูบั งคับบัญชาและ
ผูบริหารทราบผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 
- เ ค รื อ ข า ย มี ก า ร
ประสานงานในการ
ดําเนินการควบคุมโรค ตาม
ภารกิจหนาที่ 
- การดําเนินงานควบคุม
ปองกันโรค สามารถ
ดําเนินการไดทันทวงที 
 
 
 
 
 
 
 

- มี จํ านวนงบประมาณไม
เพียงพอ 
- การปฏิบัติงานยังมีความไม
พรอมของบุคลากร เนื่องจาก
ตองใชผูที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะซึ่งมีอยูนอย ทําใหการ
ปฏิบัติงานบางครั้งไมทันการ 

- มีการเขารับเพิ่มกิจกรรม
ตามโครงการ ในแผนพัฒนา
และรณรงคเพิ่ม 
-- จั ดที มในการออก
ปฏิบัติงานเพิ่ม 

งานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 



 

ชื่อหนวยงานประเมิน เทศบาลตาํบลบานแหวน 
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาํคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานสิ่งแวดลอม : การจัดการขยะมูล
ฝอยทั่วไป 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยให
ถูกตองตามหลักการ 
- เพื่อปองกันและควบคุมการเกิด
แพรกระจายเชื้อโรคที่เกิดจากปญหา
ขยะมูลฝอย 
 
 
 

- ยังมีการตกคางของขยะมูล
ฝอยในพื้นที่  โดยเฉพาะ
เสนทางสายหลัก 

- การปฏิบั ติ งานภายใต
ภารกิจความรับผิดชอบ ทั้ง
เรื่องระเบียบ คําแนะนํา และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
- การแบงเขตการรับผิดชอบ
ของทีมเก็บขนขยะอยาง
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
- มีการจัดกิจกรรมรณรงค
เก็บขยะ ทําความสะอาด 

- มีการตกคางของขยะ
นอยลง 
 
 
 
 
 

- ปญหาจากรถเก็บขนมีการใช
งานเปนประจํา ทําใหมีการ
ชํารุดเสียหายบอย การทํางาน
จึงไมเปนไปตามแผนการออก
เก็บขนขยะ และมีการตกคาง
ของขยะในบางจุด 

- มีการกําชับผูรับผิดชอบ
ใหดูแลบํารุงรักษารถอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหรถมี
สภาพใชงานที่ดี 
- จัดกิจกรรมรณรงคสราง
ความตระหนักการเปนจิต
อาสาของพนักงานและคน
ในชุ มชนในการรักษา
ความสะอาด 

งานสิ่งแวดลอม 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 
 
 

     ผูรายงาน 
               (นายชุมพร   จาปญญะ) 
         นายกเทศมนตรีตาํบลบานแหวน 
      วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 



 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

 

แบบ ปค.6 



แบบ ปค.6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

  ผูตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ดวยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุมภาในสําหรับหนวยงานของรัฐป พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหความม่ันในอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เก่ียวกับการเงินและไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

  จากการสอบทานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน มีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ป พ.ศ. 2561 

  อยางไรก็ดี มีขอตรวจพบและขอสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สรุปไดดังนี้ 
  1. ความเสี่ยง 

1.1 ความเสี่ยงงานตรวจฎีกากอนจาย ตรวจพบวา ทุกหนวยงานมีการเบิกจายงบประมาณของตนเอง              
มีเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายและพัสดุของหนวยงาน แตพบวา เอกสารประกอบฎีกายังไมครบถวน ทะเบียนคุมตางๆ ไมไดลงเลขบันทึก 
บางรายการผิดพลาดจากความเรงรีบเบิกจายเงินงบประมาณ จึงควรวางมาตรการตรวจฎีกากอนจายเงินใหเปนความเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง 
เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจถูกหนวยตรวจสอบภายนอก เชน สตง.ปปช. เรียกเงินคืน 

1.2 ความเสี่ยงการดําเนินงานตามนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี ยังเปนกิจกรรมที่ตองเฝาระวัง เนื่องจาก
นโยบายเรงดวนของจังหวัด เก่ียวกับงานพระราชพิธีตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด และมีการสั่งการให อปท.ดําเนินการ 

1.3 ความเสี่ยงงานการจัดทํางบประมาณ การเบิกจายในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน e - LAAS ตรวจพบวา งบประมาณบางประเภท ยังไมสามารถเบิกจายในระบบบัญชีได ยังทําการเบิกจายและการบันทึกบัญชี
ดวยระบบมือ ซ่ึงอาจเกิดการผิดพลาดได อาจถูกหนวยตรวจสอบภายนอก เชน สตง. ปปช. เรียกคืนเงิน 

1.4 ความเสี่ยงงานการจัดทําการเบิกจายงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 4 ศูนย ตรวจพบวา    
มีการโอนงบประมาณใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 4 ศูนย ขาดการจัดทําแผนการเบิกจายงบประมาณของศูนยเด็กและไมไดเขา
ดําเนินการเบิกจายผานระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน e - LAAS รวมถึงการจัดทําบัญชีดวยระบบมือ     
ซ่ึงอาจเกิดการผิดพลาดได อาจถูกหนวยตรวจสอบภายนอก เชน สตง. ปปช. เรียกเงินคืน 

1.5 ความเสี่ยงจากแผนการเบิกจายงบประมาณ ยังเปนกิจกรรมที่ตองควบคุม เนื่องจากมีการโอนงบประมาณ
รายจายประจําปในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 จํานวนมาก และรายไดจัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมเขาตามเปาหมายที่
วางแผนการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไว 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
คณะทํางานและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองคกรตามคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน 

รวมกันประชุม วางแผน และปรับปรุง พรอมทั้งติดตามระบบการควบคุมภายในขององคกรใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563   
ตามความเสี่ยงของกิจกรรมทั้ง 24 กิจกรรม พรอมทั้งกําชับแตละหนวยงานติดตามและเพิ่มความเสี่ยงของทั้ง 5 กิจกรรมในปถัดไป 
   
 

 ลายมือชื่อ     ผูตรวจสอบภายใน 
                            (นายสญัญา   เมืองใหม) 

     ตําแหนง   นิติกรชาํนาญการ 
      วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 



 
 

ภาคผนวก 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบานแหวน 
ท่ี  681 / 2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
เทศบาลตําบลบานแหวน ประจําปงบประมาณ 2563 

 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด นั้น 
 

  เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลดําเนินการดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชน
สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน 
ดังตอไปนี้                              
  1. นายจรูญโรจน  แกวมณี  ปลัดเทศบาลตาํบลบานแหวน ประธานกรรมการ 
  2. นายวรวัจน    บุญญผลานนัท รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน กรรมการ 
  3. นายสุวรรณสิทธิ ์ เรือนคํา  หัวหนาฝายอํานวยการ  กรรมการ 
       รักษาราชการแทน หัวหนาสาํนกัปลัด 

4. นางจิราลักษณ  หวังทวยทิพย ผูอํานวยการกองคลัง  กรรมการ 
5. นายบุรทชั  เสาวพนธ ผูอํานวยการกองชาง  กรรมการ 

  6. นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ  ผูอํานวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
  7. นายอุดร  กองแกว  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 

8. นายสัญญา  เมืองใหม  นิติกรชํานาญการ   กรรมการและเลขานกุาร 
 

  ใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ี 
  1. อํานวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  2. กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานแหวน  
  3. รวบรวม พิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
เทศบาลตําบลบานแหวน 
  4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหนวยงานภายในท่ีสังกัด 
  5. จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 
  ใหคณะกรรมการฯ ของเทศบาลตําบลบานแหวน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในตอนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน เพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดสงใหนายอําเภอหางดงภายใน 90 วัน   
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

/การจัดทํา... 



-2- 
 

  การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลบานแหวน ใหใชรูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังตอไปนี้ 
  1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) 
เปนหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ขอ 9 และขอ 10 วรรค 3 
  2. รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ) เปนแบบรายงานการ
ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
  3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) เปนรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
  4. ใหเลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเรงรัด สํานัก/กอง จัดสงรายงานฯ ตามกําหนดโดย
เครงครัด กรณีมีปญหาอุปสรรค ใหรายงานปลัดเทศบาลตําบลบานแหวนทราบโดยดวน 
  5. ใหคณะกรรมการฯ เปนผูดําเนินประสานการดําเนินงานเปนท่ีปรึกษา เสนอแนะรายงานการ
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแกสํานัก/กอง เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
   

   สั่ง  ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายชุมพร   จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบานแหวน 
ท่ี  682 / 2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสํานักปลัดเทศบาล  
ประจําปงบประมาณ 2563 

 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด รายงานผูกํากับดูแลภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ นั้น 
 

  เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ       
พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในสํานักปลัดเทศบาล ดังตอไปนี้ 

1. นายสุวรรณสิทธิ์  เรือนคํา  หัวหนาฝายอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
     รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด 

  2. นายอนุทิน  กรัณยวัฒนกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
  3. นางวัฒนา  กันทะ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและเลขานกุาร 

 

  โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล แลวจัดสงรายงานใหหัวหนาสํานักปลัดทราบ เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน และใหดําเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ของเทศบาลตําบลบานแหวน ตอไป 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 (นายชุมพร   จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบานแหวน 
ท่ี  683 / 2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง  
ประจําปงบประมาณ 2563 

 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด รายงานผูกํากับดูแลภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ นั้น 
 

  เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ       
พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในกองคลัง ดังตอไปนี้ 
  1. นางจิราลักษณ  หวังทวยทิพย ผูอํานวยการกองคลัง  ประธานกรรมการ 
  2. นางประไพ   ตามเพ่ิม  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง กรรมการ 
  3. นางสาวกรรณิการ จันทรศร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

  โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แลวจัดสงรายงานใหผูอํานวยการกองคลังทราบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน และใหดําเนินการติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล
ตําบลบานแหวน ตอไป 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายชุมพร   จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบานแหวน 
ท่ี  684 /2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองชาง  
ประจําปงบประมาณ 2563 

 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด รายงานผูกํากับดูแลภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ นั้น 
 

  เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ       
พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในกองชาง ดังตอไปนี้ 
  1. นายบุรทัช  เสาวพนธ ผูอํานวยการกองชาง  ประธานกรรมการ 
  2. นายพิทักขพงค เมธังกูร  วิศวกรโยธาชํานาญการ  กรรมการ 
  3. นางสาวกรรณิการ  จังสถิตย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองชาง แลวจัดสงรายงานใหผูอํานวยการกองชางทราบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน และใหดําเนินการติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล
ตําบลบานแหวน ตอไป 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายชุมพร   จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบานแหวน 
ท่ี  685 / 2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 2563 

 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด รายงานผูกํากับดูแลภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ นั้น 
 

  เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ       
พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในกองการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  1. นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ  ผูอํานวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ 
  2. นายนิธิศ  ตาคํามี  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
  3. นางสาวพัชรินทร ศรีคําหม่ืน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและเลขานุการ 
 

  โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา แลวจัดสงรายงานใหผูอํานวยการกองการศึกษาทราบ เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน และใหดําเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ของเทศบาลตําบลบานแหวน ตอไป 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายชุมพร   จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบานแหวน 
ท่ี  686 / 2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ประจําปงบประมาณ 2563 

 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานดานการรายงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด รายงานผูกํากับดูแลภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ นั้น 
 

  เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ      
พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 
  1. นายอุดร  กองแกว  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ประธานกรรมการ 
  2. นางสุชัญญญา  รุจิชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 

3. นางสาวรสานันท คงปาน  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและเลขานุการ 
 

  โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แลวจัดสงรายงานใหผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมทราบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบล
บานแหวน และใหดําเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาลตําบลบานแหวน ตอไป 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายชุมพร   จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบานแหวน 
ท่ี 765 / 2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
เทศบาลตําบลบานแหวน ประจําปงบประมาณ 2563 

 

  อางถึงคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวนท่ี 681/2563 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบานแหวน ประจําปงบประมาณ 2563 นั้น 
 

  เนื่องจากมีบุคลากรโอน (ยาย) มาสังกัดใหม และเพ่ือใหระบบการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวมี
การนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอปรับปรุงคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน ดังตอไปนี้                              

  1. นายจรูญโรจน  แกวมณี  ปลัดเทศบาลตาํบลบานแหวน ประธานกรรมการ 
  2. นายวรวัจน    บุญญผลานนัท รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน กรรมการ 
  3. นายพิภพ   ชื่นใจ  หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการ  

4. นางจิราลักษณ  หวังทวยทิพย ผูอํานวยการกองคลัง  กรรมการ 
5. นายบุรทชั  เสาวพนธ ผูอํานวยการกองชาง  กรรมการ 

  6. นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ  ผูอํานวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
  7. นายอุดร  กองแกว  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
  8. นายสุวรรณสิทธิ ์ เรือนคํา  หัวหนาฝายอํานวยการ  กรรมการและเลขานกุาร 

9. นายสัญญา  เมืองใหม  นิติกรชํานาญการ   กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ี 
  1. อํานวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  2. กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานแหวน  
  3. รวบรวม พิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
เทศบาลตําบลบานแหวน 
  4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหนวยงานภายในท่ีสังกัด 
  5. จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 
  ใหคณะกรรมการฯ ของเทศบาลตําบลบานแหวน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตอนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน เพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดสงใหนายอําเภอหางดงภายใน 90 วัน นับแตวัน
สิ้นปงบประมาณ 

การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลบานแหวน ใหใชรูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังตอไปนี้ 
  1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) 
เปนหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ขอ 9 และขอ 10 วรรค 3 

/2. รายงาน... 
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  2. รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ) เปนแบบรายงานการ
ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
  3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เปนรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
  4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 
  5. ใหเลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเรงรัด สํานัก/กอง จัดสงรายงานฯ ตามกําหนดโดย
เครงครัด กรณีมีปญหาอุปสรรค ใหรายงานปลัดเทศบาลตําบลบานแหวนทราบโดยดวน 
  6. ใหคณะกรรมการฯ เปนผูดําเนินประสานการดําเนินงานเปนท่ีปรึกษา เสนอแนะรายงานการ
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแกสํานัก/กอง เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
   

   สั่ง  ณ  วันท่ี 24 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายชุมพร   จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบานแหวน 
ท่ี  766 / 2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสํานักปลัดเทศบาล  
ประจําปงบประมาณ 2563 

 

  อางถึงคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวนท่ี 682/2563 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสํานักปลัดเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2563 นั้น 
 

  เนื่องจากมีบุคลากรโอน (ยาย) มาสังกัดใหม และเพ่ือใหระบบการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวมี
การนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอปรับปรุง
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสํานักปลัดเทศบาล ดังตอไปนี้ 

1. นายพิภพ  ชื่นใจ  หัวหนาสํานักปลัด  ประธานกรรมการ 
  2. นายอนุทิน  กรัณยวัฒนกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
  3. นางวัฒนา  กันทะ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและเลขานกุาร 

 

  โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล แลวจัดสงรายงานใหหัวหนาสํานักปลัดทราบ เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวน และใหดําเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ของเทศบาลตําบลบานแหวน ตอไป 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี 24 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายชุมพร   จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 

 


