
แบบ  ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 

เรียน   นายอ าเภอเมืองเชียงราย  

  เทศบาลต าบลนางแล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับสิ้นสุด      วันที่ 30 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ         พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลต าบลนางแลเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอเมืองเชียงราย 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ     ปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 ส านักปลัดเทศบาล 
   1.1) กิจกรรมการจัดท างบประมาณ ส านัก/กอง ขาดการตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง จึงท าให้มีการโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณหลายครั้ง 

   1.2) กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมแลและพัฒนาชุมชน ผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตหรือแจ้งย้ายแล้ว 
แต่ยังมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับเบี้ยยังชีพ 

   1.3) กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมแลและพัฒนาชุมชน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีรับเป็น
เงินสด โดยให้พนักงานเทศบาลน า  เงินสดจ านวนมากไปจ่ายที่หมู่บ้าน เสี่ยงต่อการยักยอกเงินและถูกโจรกรรม 

   1.4) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลล่าช้า ไม่เป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   1.5) กิจกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร ผู้ประสบภัย
พิบัติแจ้งข้อมูลความเสียหายเกินความเป็นจริง 

   1.6) กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป สถานที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอ ไม่มีระบบความปลอดภัย  

และระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีความสมบูรณ์ 
   1.7) กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีพัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 

   1.8) กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อกฎหมายเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

   1.9) กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร สถานที่ในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร และครุภัณฑ์
ส าหรับจัดเก็บรักษาเอกสารไม่เพียงพอ 
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   1.10) กิจกรรมการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่น จึงท าให้เกิดปัญหาการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และขาดเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดการ
ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดฝุ่นละออง 

  1.11) กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนท่ีต าบลนางแลไม่ทั่วถึง และล่าช้า  
  1.12) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่ายังมีผู้ติด ผู้เสพ ยาเสพติดในพื้นที่
เพิ่มขึ้น และผู้ที่ได้รับการบ าบัดแล้วหันกลับมาเสพยาเสพติดอีก 

  1.13) กิจกรรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี
ความล้าสมัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานและขาดการดูแลบ ารุงรักษา ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งานและเสี่ยงต่อภัย
คุกคามหรือเกิดความเสียหายของอุปกรณ์และข้อมูล 
  กองคลัง 

  1.14) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด 
และเอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

  1.15) กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน การเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างยังมีความล่าช้า 
เนื่องจากบันทึกผลการปฏิบัติงานและเอกสารประกอบท่ีเกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน      1 . 1 6 ) 
กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ผู้เสียภาษีไม่ช าระภาษี  ผู้ช าระภาษีขอลดภาษีและมีการย้ายที่อยู่ ท าให้ไม่สามารถส่งหนังสือ
ติดตามให้ช าระภาษีท่ีค้างช าระ 

  กองช่าง 

  1.17) กิจกรรมงานแบบแผนและก่อสร้าง  
   - การใช้เครื่องมือพิกัด N-E การส ารวจมีความคลาดเคลื่อนสูง  
   - ผู้ท าราคากลางขาดความช านาญในการท าราคากลาง เกณฑ์ท าราคากลางมีการ
เปลี่ยนแปลง 

   - ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายควบคุม
อาคาร กฎหมายขุดดิน ถมดิน และอื่นๆ ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร 

  1.18) กิจกรรมงานสาธารณูปโภค การออกซ่อมระบบสาธารณูปโภคไม่ทันเหตุการณ์ 
  1.19) กิจกรรมงานวิศยกรรมโยธา ไม่มีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร และแบบก่อสร้างอาคารไม่
เป็นไปตามหลักวิศวกรรม 
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  1.20) กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกยังมี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

  1.21) กิจกรรมงานสุขาภิบาลโรงฆ่าสัตว์ บริเวณในโรงฆ่าสัตว์ไม่สะอาด และมีขยะตกค้าง 
ไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกวิธี 
  1.22) กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน ยังมีความล่าช้า จึงท าให้มีการเบิกจ่ายเงินล่าช้าเกิน
ก าหนด  
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  กองการศึกษา 

  1.23) กิจกรรมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น การหาข้อสรุปการจัดงานล่าช้า เนื่องจากการ
ประสานงานหลายฝ่าย ส่งผลให้เวลาจัดเตรียมงานมีน้อย ไม่เหมาะสมกับเป้าหมายโครงการ ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินล่าช้า 

  1.24) กิจกรรมงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้ปฏิบัติขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าท่ี และครูผู้ขอรับการประเมินขาดประสบการณ์ในการจัดท าเอกสารต่างๆ           ที่เกี่ยวข้อง 

  1.25) กิจกรรมงานธุรการ การจัดหนังสือภายในยังพบข้อบกพร่อง ไม่ได้ลงเลขบันทึกข้อความ
ภายใน และการจัดเก็บหนังสือราชการไม่ได้จัดเก็บในแบบเดียวกันของแต่ละงาน ท าให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้น 

  1.26) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว เงินผู้ดูแลเด็ก และเงินประกันสังคม ต้องรอหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการเบิกจ่าย จึงท าให้เกิดความล่าช้า 
    
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

   ส านักปลัดเทศบาล 
   2.1) กิจกรรมการจัดท างบประมาณ เพิ่มความเข้มข้นของการควบคุมให้มากขึ้นโดยการสั่งการ 
ก าชับและการตรวจสอยของผู้บังคับบัญชาระดับองค์กร และเจ้าหน้าที่งบประมาณ ให้หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกองมี
การควบคุมยอดคงเหลือแต่ละรายการอย่างต่อเนื่อง 

   2.2) กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
    - ส่งข้อมูลลับทะเบียนรายช่ือผู้พิการและผู้ป่วยติดเช้ือให้งานทะเบียนราษฎร เพื่อ
ตรวจสอบประจ าเดือนก่อนท าการเบิกจ่าย 

    - งานทะเบียนราษฎรต้องส่งข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้ที่ย้ายเข้า และย้ายออกจากพื้นที่ 
ให้งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนก่อนท าการเบิกจ่ายประจ าเดือนทุกเดือน ในช่วงก่อน 1 วัน ท่ีจะมีการส่งฎีกายังกอง
คลัง 

   2.3) กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุด้วยวิธีเงินสด เป็นการโอนเข้าบัญชีทุกราย  
   2.4) กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 

    - มีการจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์ประจ าปี โดยให้แต่ละหน่วยงานในเทศบาล
ต าบลนางแลส่งปฏิทินการปฏิบัติงานและปฏิทินกิจกรรมที่จะต้องประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้งานประชาสัมพันธ์จัดท า
แผนประชาสัมพันธ์ประจ าปี 
    - ส่วนราชการในเทศบาลต าบลนางแลส่งข้อมูลข่าวสารที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้งาน
ประชาสัมพันธ์ลงข้อมูลสื่อต่างๆ ก่อน 5 วันท่ีก าหนดให้ออกสื่อประชาสัมพันธ์ 
   2.5) กิจกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร ให้มีการแจ้ง
ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และเน้นย้ าให้เกษตรกรให้แจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง ขอความร่วมมือ
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบในพื้นที่ความเสียหายโดยทันที และรับรองข้อมูลความเสียหาย และให้เ จ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ตรวจสอบความเสียหายอีกครั้ง 
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2.6) กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป มีการจัดหาสถานที่เก็บเอกสารให้เพียงพอ       มีระบบ
ความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน และด าเนินการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ 
   2.7) กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติ หรือส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานด้านพัสดุของส านัก/กอง เข้ารับการอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุเพิ่มขึ้น  

   2.8) กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยการ
แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบเป็นปัจจุบัน 

   2.9) กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร เสนอคณะผู้บริหารด าเนินการจัดตั้งส านักทะเบียนท้องถิ่น 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนางแล และตั้งงบประมาณรายจ่ายจัดซื้อตู้เอกสารส าหรับจัดเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทาง
ราชการ 

   2.10) กิจกรรมการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    - จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่ส าคัญให้แก่ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

    - เสนอให้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดการงานร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

    - ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานทุก
ปีงบประมาณ 

    - จัดประชุมท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

    - จัดท าทะเบียนควบคมุการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    - ด าเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

    - มีการจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 

    - มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ และแจ้งผลการด าเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนรับทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับค าร้อง 

    - ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้
ครบทุกเรื่อง 

    2.11) กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จัดอบรมให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจให้กับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย ให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การให้ความช่วยเหลือ ขั้นตอน และวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ และมีการซ้อมแผนป้องกันให้ชัดเจน มี
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเมื่อประสบภัย 

    2.12) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างแนวคิดใหม่ให้กับประชาชนให้ตระหนักว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคน และภาคส่วนต้อง
ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการระดับต าบลอย่างต่อเนื่อง 
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    2.13) กิจกรรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
     - ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัย มีมาตรฐานและความ
ปลอดภัย 

     - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
    กองคลัง 

    2.14) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี  
     - ซักซ้อมความเข้าใจถึงขั้นตอนการวางฎีกาเบิกจ่ายและเอกสารที่ใช้
ประกอบให้แต่ละส านัก/กองทราบและถือปฏิบัติ 
     - การส่งคืนฎีกาในกรณีเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนหรือลงลายมือช่ือ
ไม่ครบในทันทีที่ตรวจพบ และลงสมุดคงการส่งคืนฎีกาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ 

     - จัดท าแบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้แต่ละกอง 

    2.15) กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

     - เร่งรัดและติดตามเอกสารโครงการก่อสร้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อน ามา
ประอบการเบิกจ่าย 

     - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายก่อนจัดส่งให้กับกองคลัง 

     - ซักซ้อมวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ 

    2.16) กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ มีการติดตามประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาเป็น
ประจ า และติดตามการส่งหนังสือถึงผู้ค้างช าระภาษี 
 
    กองช่าง 

    2.17) กิจกรรมงานแบบแผนและก่อสร้าง  
     - ใช้เครื่องมือระบุพิกัดแกน N-E ที่มีความแม่นย าสูง และควรระบุจุดอ้างอิง
ที่เป็นวัตถุร่วมด้วย 

     - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ท าราคากลางเข้ารับการอบรมในการจัดท าราคากลางตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

     - ให้ความรู้กับผู้น าชุมชนและประชาชนในด้านกฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายขุดดินถมดิน และอื่นๆ  
    2.18) กิจกรรมงานสาธารณูปโภค จัดท าแผนและงบประมาณส าหรับการเตรียมความ
พร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอและเหมาะสม 

    2.19) กิจกรรมงานวิศวกรรมโยธา ตั้งงบประมาณเพื่อจ้างวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร 
ให้เพียงพอและเหมาะสมตามแผนงานเทศบาล และให้มีวิศวกรรับรองแบบอาคารที่เข้าข่ายตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    2.20) กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
     - บังคับใช้เทศบัญญัติอย่างจริงจัง 

     - ติดตามผลการส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
     - รณรงค์การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 
โดยมี อสม.เป็นแกนน าหลัก 

     - จัดให้มีการก าจัดท าลายแหล่งลูกน้ ายุงลายทุกวันศุกร์ และจัดแข่งขัน
ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลายทุกหมู่บ้าน 

    2.21) กิจกรรมงานสุขาภิบาลโรงฆ่าสัตว์  
     - จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอ ตลอดจนมีแรงดันที่เหมาะสมในการ
ฉีดล้างท าความสะอาด 

     - ท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เป็นประจ าทุกวัน ทั้งก่อนและหลังการฆ่าสัตว์ 
รวมถึงการรักษาความสะอาดภายนอกรอบอาคาร 

     - จัดให้มีภาชนะรองรับขยะและมีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อย่างถูกสุขลักษณะก่อนส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาล 

     - จัดให้มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือหรือส่วนของแขนเปิด/ปิด 

    2.22) กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน จัดฝึกประสบการณ์ให้ความรู้ เรื่องการ
จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยกองคลัง และติดตามก ากับดูแลการจัดท าฎีกาให้เป็นไปตามก าหนด 
 
    กองการศึกษา 
    2.23) กิจกรรมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดท าประชุมหารือก่อนการจัดท า
โครงการมีการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายช่วยงานตามโครงการ หาข้อสรุปในการจัดงานและส่งข้อสรุปให้การจัดงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 

    2.24) กิจกรรมงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้ผู้ปฏิบัติเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ 
    2.25) กิจกรรมงานธุรการ  
     - ตรวจทานการลงเลขบันทึกข้อความและหนังสือส่งภายนอกให้เป็น
ปัจจุบันโดยเคร่งครัด 

     - ก าชับการจัดส่งเอกสารส าเนาให้งานธุรการกลางทันทีที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

     - ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารให้ เป็นทิ ศทางเดียวกันและถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานประจ า 

    2.26) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ด าเนินการติดตามหนังสือสั่งการและหนังสือ
ซักซ้อมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประจ า หากไม่มีแนวทางที่ชัดเจนให้รีบหารือกับกองคลังอย่างเร่งด่วน 

 
 
 

 
 
 

(นายสุรินทร์    เขื่อนเพชร) 
นายกเทศมนตรีต าบลนางแล 

วันท่ี 21 เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕62 



แบบ ปค. 4 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิน้สุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การ
ขาดความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอนของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมตามสัดส่วนที่ก าหนด จึงมีความเสี่ยง 2 กรณี คือ 
   1. การขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการขาด
การมีส่วนร่วมไม่ให้ความส าคัญในการประชุมจัดท าแผนของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมตามสัดส่วนที่ก าหนด 
ท าให้ประสิทธิภาพการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจริงลดลง และมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง 
   2. ประชาคมตามสัดส่วนที่ก าหนด ไม่ทราบรายละเอียดแผน
ชุมชนและล าดับความส าคัญโครงการของชุมชนอย่างแท้จริง
เมื่อน าโครงการตามล าดับไปปฏิบัติจริง จึงเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชมที่เข้าร่วมจัดล าดับความส าคัญเร่งดวน
ของโครงการตามแผนชุมชนกับประชาคมตามสัดส่วนที่ก าหนด
และเทศบาล  
2. การประเมินความเสี่ยง 
   1. การขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการ
ขาดการมีส่วนร่วมไม่ให้ความส าคัญในการประชุมจัดท าแผน
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมตามสัดส่วนที่
ก าหนด ท าให้ประสิทธิภาพการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจริง
ลดลง และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
บ่อยครั้ง 
   2. ประชาคมตามสัดส่วนที่ก าหนด ไม่ทราบรายละเอียด
แผนชุมชนและล าดับความส าคัญโครงการของชุมชนอย่าง
แท้จริง เมื่อน าโครงการตามล าดับไปปฏิบัติจริง จึงเกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่เข้าร่วมจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนของโครงการตามแผนชุมชนกับ
ประชาคมตามสัดส่วนที่ก าหนดและเทศบาล 

ผลการประเมิน      
   มีการควบคุม โดยความรับผิดชอบของงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน โดยได้ด าเนินการกิจกรรมควบคุม  ความ
เสี่ยง ตามที่ก าหนด สามารถควบคุมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ปรับปรุงการควบคุม สร้างแนวคิด ความรู้เพิ่มขึ้น โดยการ
จัดอบรม/ท าความเข้าใจกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมตามสัดส่วนที่ก าหนด 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
   มีการควบคุมโดยความรับผิดชอบของงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 
   1. นักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้น าท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาคมเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
   2. นักวิเคราะห์ฯด าเนินการส่งหนังสือก่อนล่วงหน้าการ
ประชุมจัดท าแผน 1 สัปดาห์ โดยขอความร่วมมือให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาคมและประชาชน
ในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม 
   3. นักวิเคราะห์ฯ ด าเนินการชี้แจงให้ประชาชนทราบ
ความส าคัญของการประชุมประชาคมจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาคมและ
ประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    1 .  ก า ร ใ ห้ ก า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เป็ น สื่ อ ก ล า ง ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน-การใช้เวทีระดมความคิดเห็น
ประจ าเดือนเป็นสื่อในการท าความเข้าใจกับผู้น าท้องถิ่น และ
ใช้หนังสือทางราชการในการสื่อสารไปยังก านันผู้ใหญ่บ้านเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านให้ประชาชน
รับทราบและเชิญชวนการเข้าร่วม 
   2. การใช้หนั งสือทางราชการขอความร่วมมือก านัน
ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกวันจนถึงวันประชุม
ประชาคม 
   3. การใช้หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านเป็นสื่อชี้แจง
ความส าคัญของการเข้าร่วมประชาคมจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชาคม 
5. การติดตามและประเมินผล 
   ประเมินผลจากการลงชื่อของประชาชนในการเข้าร่วม
ประชุมประชาคมจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
แต่ละหมู่บ้าน โดยให้นักวิเคราะห์ฯ ติดตามในเวลาที่พบความ
เสี่ยง คือ ช่วงจัดท าประชาคมเพื่อจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการประเมิน 
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2. กิจกรรมการจัดท างบประมาณ  
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
   1. การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละส านักกองขาด
การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมีการ
เบิกจ่ายโดยขาดการติดตามตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ จึง
ท าให้มีการโอนงบประมาณประจ าปีจ านวนหลายครั้ง 
   2. การโอนลด โอนเพิ่มในแต่ละคร้ัง จ าเป็นต้องประสานยอด
งบประมาณคงเหลือจากกองคลัง หากงบประมาณคงเหลือไม่มี
ความแน่นอน ชัดเจน ขาดความเป็นปัจจุบันท าให้มีผลกระทบ
ต่อข้อผิดพลาดในการกระทบยอดงบประมาณทั้งหมด 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    การโอนงบประมาณประจ าปีจ านวนหลายครั้ง เนื่อง 
จาก ส านัก/กองขาดการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่เป็น
ปัจจุบนัและต่อเนื่อง มีผลต่อการตรวจสอบงบประมาณ
คงเหลือยาก ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจริง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   1. ให้ส านักกองทุกกองดูแลตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุกรายการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 
ตรวจทานยอดเงินงบประมาณคงเหลือจากกองคลังก่อนขอ
อนุมัติด าเนินการโครงการ กิจกรรม         
  2. ควบคุมงบประมาณของแต่ละแผนงาน ก่อนท าการขอ
อนุมัติด าเนินการ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1. ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายส านัก/กอง 
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติการโอนงบประมาณเนื่องจาก
งบประมาณคงเหลือของโครงการ กิจกรรมไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการจริงในครั้งต่อไป โดยจัดท าเสนอผู้บริหารล่วงหน้า
ก่อนการท าบันทึกขออนุมัติด าเนินการโครงการ กิจกรรม 
   3. การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการคุมทะเบียน
งบประมาณรายจ่ายของส านัก/กองกับกองคลัง 
5. การติดตามและประเมินผล 
   ประเมินผลจากทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส านัก/กองที่มีการท ารายการเป็นปัจจุบัน 

ผลการประเมิน      
   มีการควบคุม โดยความรับผิดชอบของงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน โดยได้ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงตามที่ก าหนด 
ทั้งนี้ การควบคุมที่มีอยู่ เมื่อมีการติดตามและประเมินผลโดย
วิธีที่ก าหนดแล้ว พบว่ายังไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากขาด
การตรวจสอบคุมงบประมาณของส านัก/กองอย่างต่อเนื่อง 
และขาดการประสานการตรวจสอบ ตรวจทานยอดงบประมาณ
คงเหลือ ระหว่างส านัก/กอง กับกองคลัง ซึ่งมีความเสี่ยงในการ
โอนงบประมาณรายจ่ายจ านวนหลายครั้ง  
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน      
   ควรเพิ่มความเข้มข้นของการควบคุมให้มากขึ้น โดยการสั่ง
ก าชับและการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาระดับองค์กรและ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
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3. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
ติดเชื้อ 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
     -  ขั้ นตอนการตรวจสอบการมีชีวิ ตก่อนจ่ าย เงิน
ประจ าเดือนของผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
     - ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีจ่ายเป็น
เงินสด 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 
   2) นโยบายของผู้บริหาร 
   3) ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     -  ขั้ นตอนการตรวจสอบการมีชีวิ ตก่อนจ่ าย เงิน
ประจ าเดือนของผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
     กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพไปพักอาศัยอยู่ต่างพื้นที่เกิดเสียชีวิต 
หรือย้ายออกนอกพื้นที่โดยแจ้งย้ายเข้าปลายทาง ไม่ได้รับ
แจ้งจากงานทะเบียนราษฎร์ และจากก านนั ผู้ใหญ่บา้นใน
พื้นที่ แต่มีการโอนเงนิเข้าบัญชธีนาคารของผูสู้งอายุ จึงมี
การติดตามทวงเงนิคืนจากทายาทหรือญาติ 
     - ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายโุดยวิธีจา่ย
เป็นเงินสด 
     การจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุโดยวิธจี่ายเปน็เงินสด 
โดยให้พนักงานถือเงินสดจ านวนมากลงพืน้ทีไ่ปจา่ยตาม
หมู่บ้าน มีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรม และเสี่ยงที่จะมีการ
ยักยอกเงินจากพนักงานที่ถือเงินไปจ่าย 
 

ผลการประเมิน 
   มีการควบคุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  2) พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และก าหนดการควบคุม  
ดังนี้ 
- ขั้นตอนการตรวจสอบการมีชีวิตก่อนจ่ายเงินประจ าเดือน
ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
   1) ส่งข้อมูลลับ ทะเบียนรายชื่อผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ให้
งานทะเบียนราษฎร์ เพื่อตรวจสอบประจ าเดือนก่อนท าการ
เบิกจ่าย 
   2) งานทะเบียนราษฎร์ต้องส่งข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้ที่ย้าย
เข้าและย้ายออกจากพื้นที่ให้งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชนก่อนท าการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจ าเดือน ก่อน 1 
วัน ที่จะมีการตั้งฎีกาเบิกจ่าย 
   การควบคุมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารผู้เสียชีวิตและแก้ไขโดยการด าเนินการขอ
อายัดเงินจากธนาคาร ธกส. 
- ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีจ่ายเป็นเงิน
สด 
   การควบคุมยังไม่เพียงพอ จึงควรปรับเปลี่ยนนโยบาย
ผู้บริหาร ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินโดยการโอนเข้าบัญชี
ทั้งหมด 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
     -  ขั้ นตอนการตรวจสอบการมีชีวิ ตก่อนจ่ าย เงิน
ประจ าเดือนของผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
     มีการควบคุมโดยขอความรว่มมือฝ่ายปกครองในพื้นที่ 
แจ้งในกรณีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชวีิต และประสานกับงาน
ทะเบียนราษฎรให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตประจ าทุก
เดือน 
     - ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายโุดยวิธีจา่ย
เป็นเงินสด 
     โดยการออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ถือเงินสดไปจ่ายเฉพาะ
พนักงานฝ่ายอ านวยการ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและ
ติดตาม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     -  ขั้ นตอนการตรวจสอบการมีชีวิ ตก่อนจ่ าย เงิน
ประจ าเดือนของผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
   1) การใช้บันทึกข้อความขอตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยัง
ชีพและผู้รับเงินสงเคราะห์ 
   2 )  การใช้หนั งสื อราชการขอความร่ วมมือก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ และผู้รับเงิน
สงเคราะห์แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน 
   3) การใช้หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านในการชี้แจงให้
เห็นถึงความจ าเป็นในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
     - ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายโุดยวิธีจา่ย
เป็นเงินสด 
     การออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ด าเนนิการจา่ยเงินเบี้ย
ยังชีพ 
5. การติดตามประเมินผล 
     ประเมินจากบันทึกข้อความแจ้งรายชื่อผู้รับเบีย้ยังชพี
และผู้รับเงนิสงเคราะห์จากงานทะเบียนราษฎร์ 
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4. กิจกรรมการประชาสัมพันธ ์   

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหารมีการก าหนด
หน้าที่ให้เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์ปฏิบตัิหน้าที่
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนางแล โดย
แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการน าระบบสารสนเทศ 
ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
   มีความเสี่ยงในเรื่องการประชาสัมพันธ์ล่าช้า การ
ประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเจ้าของเรื่องส่งข้อมู
ประชาสัมพันธ์ช้า 

3. กิจกรรมการควบคุม 
   ส่วนราชการในเทศบาลต าบลนางแล ส่งข้อมูลข่าวสารที่
ต้องประชาสัมพนัธ์ให้งานประชาสัมพันธ์ลงข้อมูลสื่อตา่งๆ 
ก่อนวันที่ก าหนดให้ออกสื่อประชาสัมพนัธ์ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1. น าระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์เทศบาลต าบลนางแล) 
มาใช้ในการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
นางแล 
   2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบล 
นางแลผ่านทางหอกระจายเสียงของหมู่บ้านและ
วิทยุกระจายเสียง 

5. การติดตามประเมินผล 
   ประเมินผลจากแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมนิผล เพื่อประเมินการประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลนางแล ประจ าปี 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

   การควบคุมความเสี่ยงของงานประชาสัมพันธ์ยงัควบคุม
ไม่เพียงพอ ควรมีการเพิ่มเติมการควบคุม ดังนี ้
   1. มีการจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์ประจ าปีของ
เทศบาลต าบลนางแล โดยให้แต่ละหน่วยงานในเทศบาล
ต าบลนางแลสง่ปฏิทนิการปฏบิตัิงานและปฏทิินกิจกรรมที่
จะต้องประชาสัมพันธผ์่านสื่อต่างๆ ให้งานประชาสัมพนัธ์
เพื่อจัดท าแผนการประชาสัมพนัธ์ประจ าปี 
   2. ส่วนราชการในเทศบาลต าบลนางแลควรสง่ข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องประชาสัมพนัธ์ให้งานประชาสัมพนัธ์ลงข้อมูล
สื่อต่างๆ ก่อน 5 วันที่ก าหนดให้ออกสื่อประชาสัมพนัธ์ 
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5. กิจกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัตกิรณี
ฉุกเฉินด้านการเกษตร    

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
   2. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
   3. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัตปิลีกยอ่ยเก่ียวกับการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2556 
   4. ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
   1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีกฎหมาย ระเบียบ 
หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินงานให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ชัดเจน 
   2. การแจ้งข้อมูลความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

3. กิจกรรมการควบคุม 
   1. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพบิัติกรณี
ฉุกเฉินด้านการเกษตร ได้ด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่ของ
เทศบาล ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงนิทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2556 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัตปิลีกย่อยเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยอนุโลม 
   2. ประสานขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินไปยังหนว่ยงานหลักที่ก ากับดูแลเกษตรกร
แต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน หาก
หน่วยงานหลักไม่มีงบประมาณ เทศบาลต าบลนางแลจึง
ด าเนินการช่วยเหลือโดยยึดอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

   การควบคุมกิจกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก 
   1. ผู้ประสบภัยเรียกร้องความช่วยเหลือเต็มจ านวน แต่
ระเบียบที่เก่ียวข้องช่วยเหลือเพียงบางส่วนตามระเบยีบ
ก าหนด จึงท าให้ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจ 
   2. ผู้ประสบภัยแจง้ความเสียหายเกินความจริง จึงควรมี
การปรับปรุงการควบคุมให้เพิ่มข้ึน โดย 
     2.1 แจ้งขอความช่วยเหลือผ่านศนูย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 
     2.2 เน้นย้ าให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง ขอ
ความร่วมมือก านัน/ผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบในพืน้ที่ความ
เสียหายโดยทนัที และรับรองข้อมูลความเสียหาย และให้
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายซ้ าอีกครั้ง 
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ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   3. เน้นย้ าให้เกษตรกรให้แจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงและให้
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านรับรองข้อมูลความเสียหาย และให้เจ้าหนา้ที่
ลงพื้นทีต่รวจสอบความเสียหาย 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1. ข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรของหน่วยงานหลักที่
ก ากับดูแลเกษตรกรแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   2. การใช้หนังสือราชการในการประสานการให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน ระหว่างเทศบาลต าบล
นางแลกบัหน่วยงานหลัก 
   3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน 
   4. การใช้หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านในการชี้แจงและเนน้
ย้ าให้เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบตัแิจ้งข้อมูลความเสียหายตาม
ความเป็นจริง และให้มีการรับรองข้อมูลโดยก านัน/ผู้ใหญ่บา้น 

5. การติดตามประเมินผล 
   1. รายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพบิัติกรณี
ฉุกเฉิน 
   2. การตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน โดยพิจารณาจากข้อมูลการข้ึน
ทะเบียนของเกษตรกรรายนั้นๆ  
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6. กิจกรรมงานบริหารทั่วไป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     สถานที่จดัเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ 
เนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บเอกสารอย่างเพียงพอ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     การจัดเก็บเอกสารเกิดความเสี่ยงเนื่องจากสถานที่จัดเก็บ
เอกสารไม่เป็นระเบียบ และไม่มคีวามปลอดภัย เนื่องจากไม่มี
สถานที่เก็บเอกสารอย่างเพียงพอ จึงอาจท าให้เอกสารสูญ
หายได ้
3. กิจกรรมการควบคุม 
   สถานที่จดัเก็บเอกสารไม่เป็นระบบเนื่องจากไม่มีสถานที่
เก็บเอกสาร ควรจัดสร้างสถานที่จัดเก็บเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่ กอง ส านัก ฝ่าย และต้องมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1) เทศบาลต าบลนางแลมีระบบ Internet ที่มี
ประสิทธิภาพท าให้การบริหารงานทั่วไปสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ  
Internet 
     2) การติดต่อสื่อสารงานภายในและภายนอกใช้ระบบการ
สื่อสารผ่านทาง  Internet มีโทรศัพท์และโทรสาร ที่ใช้ในการ
ติดต่อประสานงานบริหารงานทัว่ไปได้เป็นอยา่งดี มีการ
ติดต่อประสานงานและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
     3) แจ้งเวียนพนักงานทุกอง ทุกส านัก เกี่ยวกับ หนังสือ
ราชการที่ส าคัญ 
      - บันทึกข้อความภายใน 
      - การสื่อสารทางโทรศัพทต์ิดต่อประสานงานกับ
ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเมืองเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัด
เชียงราย 
      - ปิดประกาศป้ายประชาสมัพันธ์ 
 5. การติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินคุณภาพการปฏิบตัิงาน โดย
ก าหนดวิธีปฏบิัติงาน การประชมุเพื่อติดตามงานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. ยังขาดสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบและมีความ
ปลอดภัย 
2. การน าระบบ  Internet มาชว่ยในการปฏิบัตงิาน มี
ระบบ Internet ที่มีประสทิธิภาพท าให้สามารถรับรู้ข่าวสาร
ทางราชการไดท้ันเวลา สามารถตรวจสอบได้จาก Internet 
3.  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มี
โทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานที่มปีริ
สิทธิภาพใชง้านได้เปน็อย่างด ี
4. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อสนับสนนุการด าเนนิงานขององค์กร เนื่องจาก
ช่องทางการสื่อสารยังไม่หลากหลายและรวดเร็วที่ควร 
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7. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของส านักปลัด 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     พระราชบญัญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ท า
ให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดิมตามระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถูกยกเลิกไป องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งตาม
พระราชบญัญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส านักปลดั เจ้าหน้าที่
พัสดุยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ  
3. กิจกรรมการควบคุม      
     - ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
     - ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งตามที่หน่วยงานบันทึกเสนอ 
เมื่อมีงบประมาณ และผูบ้ริหารอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     - หนังสือสั่งการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - บันทึกข้อความภายในหนว่ยงานของเทศบาล 
     - การสื่อสารระหว่างพสัดุกลาง และส านัก/กอง 
     - การใช้โทรศัพท ์
5. การติดตามและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลจากฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

การควบคุมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการควบคุมโดยความ
รับผิดชอบของฝ่ายธุรการ โดยได้ด าเนินการกิจกรรมควบคุม 
ความเสี่ยงตามที่ก าหนด แต่พบว่าการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
สามารถควบคุมได้ในรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง จึงท าให้
เกิดความขัดแย้งในการจัดท ารายงานการขอซื้อขอจ้าง ทั้งนี้ 
จึงต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมมากยิ่งขึ้น โดย
ประสานกองคลังเทศบาลต าบลนางแลต่อไป 
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8. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมการบริหารงานบุคคลมีสภาพแวดล้อมในการ
ควบคุม คือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลมีการเปลีย่นแปลงบ่อย 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     การขาดความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในระเบียบหลักเกณฑ์
และข้อกฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้ความเข้าใจ
ของเจ้าหน้าที่ไม่เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน  
3. กิจกรรมการควบคุม 
     1) ส่งเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     2) ติดตามระเบียบ กฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล
เป็นประจ า 
     3) ประชาสัมพนัธ์ระเบียบ กฎหมายแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที ่
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     แจ้งเวียนพนักงานทุกส านัก ทุกกอง เก่ียวกับหนังสือ
ราชการที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด
เชียงราย โดยด าเนนิการจัดท า 
     1) บันทึกข้อความภายใน 
     2) ปิดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
     3) การสื่อทางช่องทางกลุ่มเฟสบุ๊ค ไลน ์
5. การติดตามและประเมินผล 
     1) ประเมินผลจากการปฏบิตัิงานของเจ้าหนา้ที่หลังจาก
เข้าร่วมการอบรมทุกครั้ง 
     2) ประเมินผลจากมติคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด
เชียงราย 
 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

    มีการควบคุมกิจกรรมการบริหารงานบุคคลโดยความ
รับผิดชอบของงานการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยงแต่ยงัพบวา่การควบคุมที่ยังมีอยู่ยังไม่
สามารถควบคุมได้ทั้งหมด เนื่องจากว่าบางครั้งในกรณีที่
ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง 
    ทั้งนี้  จึงต้องมีการปรบปรุงกิจกรรมการควบคุมมาก
ยิ่งขึ้น 
1) มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับระเบียบหลักเกณฑ์และข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลโดยการแจ้ง
เวียนเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง ทุกส านัก ทุกกอง ให้ได้รับทราบ
เป็นปัจจบุัน 
2) มีการอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
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9. กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร (การรับแจ้งการเกิด, การตาย, 
การแจ้งการย้ายที่อยู่, การแก้ไข/จ าหน่ายรายการในเอกสาร
การทะเบียนราษฎร, การตรวจคัดและรับรองรายการจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร, การลงรายการสัญชาติไทยใน
เอกสารทะเบียนราษฎร, งานทะเบียนคนต่างดา้ว/บุคคลผูไ้ม่มี
สัญชาติไทย, งานจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ฯลฯ  )
โดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมการปฏิบัติอยู่แล้ว โดย
พระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และระเบียบ
ส านักทะเบียนกลาง วา่ด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2535 ซึ่งมีปัจจัย ดังต่อไปนี้ ที่ท าให้ปฏิบัติไม่เปน็ไปตามพรบ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และระเบียบส านักทะเบียน
กลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ได้แก่ 
ระยะทางและทีต่ั้งของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบล
นางแลกบันายทะเบียนท้องถิน่ ไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน ท าให้การ
ประสานงานล่าช้า และสถานทีป่ฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและเก็บเอกสารส าคญั ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง
เชียงราย ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้อนุมัติให้
จัดตั้งส านักทะเบยีนท้องถิ่น โดยงบประมาณของตนเอง ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนางแล ได้แต่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   1) ความเสี่ยงเรื่องความล่าช้าในการติดต่อประสานงานกับ
นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนางแล สามารถควบคุมได้
โดยปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
และระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด และให้ผู้ช่วยนายทะเบียน
ท้องถิ่นสามารถตัดสินใจและด าเนินการได้ในบางกรณีที่
จ าเป็น จงึหมดความเสี่ยงดา้นความล่าช้าในการประสานงาน 
   2) สถานที่ในการให้บริการประชาชนและครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การเก็บรักษาเอกสารไม่เพียงพอ ท าให้ยากต่อการควบคุม 
และตรวจสอบเอกสารที่ส าคัญ ยังพบความเสีย่ง ซึ่งมีระดบั
ความเสี่ยงอยู่ในระดบัปานกลาง และยังใช้การควบคุมเดิมได้ 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   จากการประเมินผลความเสี่ยงของกิจกรรมงานทะเบียน
ราษฎร โดยมีการควบคุมที่มีอยู่แล้ว พบว่า ความเสี่ยงใน
เรื่องความล่าช้าในการติดต่อประสานงานกับนายทะเบียน
ท้องถิ่นต าบลนางแล ได้รับการควบคุมแก้ไขโดยวิธีปฏิบัติ
ตามได้ โดยผู้ช่วยนายทะเบียนด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติได้
ในบางกรณีที่จ าเป็นและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และระเบียบส านักทะเบียน
กลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 อย่าง
เคร่งครัด จึงท าให้หมดความเสี่ยง แต่ส าหรับความเสี่ยงเร่ือง 
สถานที่ในการให้บริการประชาชนและครุภัณฑ์ที่ ใช้ในการ
เก็บรักษาเอกสารไม่เพียงพอ ท าให้ยากต่อการควบคุม และ
ตรวจสอบเอกสารที่ส าคัญ ยังพบว่า มีความเสี่ยง จึงมีการ
ปรับปรุงการควบคุม ดังนี้ 

1. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจัดซื้อ 
ตู้เก็บเอกสารส าหรับจัดเก็บเอกสารส าคัญและเอกสารที่
จ าเป็นต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานประจ า 

2. เสนอคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดตั้งส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนางแล 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนางแล  
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3. กิจกรรมการควบคุม 
   1) พิจารณาเร่ืองเร่งด่วนโดยการประสานทางโทรศัพท์กับ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อน และรบีจัดสง่
เอกสารที่เก่ียวข้องน าเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป  
   2) ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจและ
ด าเนินการได้ในบางกรณีที่จ าเป็น จึงหมดความเสี่ยงด้าน
ความล่าช้าในการประสานงาน 
   3) จัดซื้อตู้เก็บเอกสารส าหรับจัดเก็บเอกสารส าคัญและ
เอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานประจ าเพิ่มเติม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) การใช้โทรศัพท์สื่อสารการประสานงานกับนายทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนางแล 
   2) การประสานงานงบประมาณในการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจัดซื้อครุภัณฑ์ในการเก็บเอกสารส าคัญ 
5. การติดตามประเมินผล 
   1) ติดตามและประเมินผลจากระยะเวลาในการยืน่ค าร้อง
ของประชาชนและได้รบัการตอบสนองตามระยะเวลาที่
ก าหนดในพระราชบัญญตัิการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
และระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
   2) ติดตามประเมนิผลจากการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และนโยบายในการจัดตั้งส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลนางแล ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนางแล โดย
งบประมาณของเทศบาล 
   3) ให้นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลนางแลท าการ
ตรวจติดตามและประเมินผลอยา่งใกล้ชิด 
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10. กิจกรรมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   - มีการจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ฯ , ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน, ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต และศนูย์ด ารง
ธรรมประจ าเทศบาล 
   -  มีการออกค าสั่งแต่งตั้งและมอบอ านาจหนา้ที่ความ
รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าทีไ่ว้อยา่งชัดเจน 
   - ขาดการเพิ่มความรู้ทักษะความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในด้านระเบียบกฎหมาย 
   - ขาดความสนใจการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปญัหา 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    - ประชาชนไมป่ฏิบัติตามกฎหมาย และประชาชนบางส่วน
นั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่บงัคับใช้ในท้องถิ่น 
    - ขาดเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการปัญหา เช่น 
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดฝุ่นละออง 
    - ขาดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
   - ขาดความร่วมมือจากผูน้ าชมุชนในเขตปกครองท้องที่ใน
การเข้าด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนนิการแก้ไข
ปัญหาตามเร่ืองที่มีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   - มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่ส าคัญ
ให้แก่ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 
   - มีการเสนอให้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะ
ใช้ในงานร้องเรียนร้องทุกข์ 
   - แต่งตั้งคณะท างานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
   - จัดประชุมท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชน ประชาชนในเขต
พื้นที่เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือ  อ านวยความ
สะดวกในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 - เพิ่มช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ให้ครบทุก
ช่องทาง 

    
 มีการจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาล , 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน , ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต และ
ศูนย์ด ารงธรรมประจ าเทศบาล และมีการมอบอ านาจหนา้ที่
ความรับความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าทีไ่ว้อย่างชัดเจน โดย
ด าเนินการกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงตามที่ก าหนดไว้ แต่ยงั
พบว่า การควบคุมยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ เนื่องจาก ประชาชนในพื้นทีไ่ม่
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดและขาดความเข้าใจ
ในระเบียบกฎหมายทีป่ฏิบัติในท้องถิ่น  
 
ประชาชนในพื้นที่ปฏบิัติตามระเบียบกฎหมาย และและมี
ความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่บงัคับใช้ในท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรยังขาดเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการปัญหาและใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น 
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดฝุ่นละออง 
และความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ขาดความร่วมมือจากผู้น า
ชุมชนในเขตปกครองท้องที่ในการเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามเร่ืองที่มีข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 
มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่
ส าคัญให้แก่ผู้น าชุมชน และประชาชนในพืน้ที่ , มีการ
แต่งตั้งคณะท างานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ครบทุกกระบวนงาน , มีการเสนอให้ตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานร้องเรียน
ร้องทุกข์ , จัดประชุมท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชนประชาชน
ในเขตพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลืออ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน   

และได้ด าเยนนิการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ให้ครบทุกช่องทาง 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   - มีทะเบียนควบคุมการรับเร่ืองราวร้องเรียน 
   - มีการจัดระบบสารสนเทศแยกเป็นสัดส่วนและเป็น
ปัจจุบนั สามารถสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานหรือกอง
อ่ืนๆในสังกัดได้อย่างทนัท่วงที 
   - ระบบงานการประชาสัมพนัธ์ของการด าเนินงานเร่ืองราว
ร้องเรียนร้องทุกข์มีการประสานงานและแจ้งผลการ
ด าเนินการโดยใช้หนังสือแจ้งให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพนัธ์กับประชาชนในพืน้ที่ 
   - มีการจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติ/ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริงตามกรณีร้องเรียน 

5. การติดตามประเมินผล 
    - มีการประชุมคณะท างานภายในองค์กรกับหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้รับการประสานในการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก่อนลงมือปฏิบัติและภายหลังการการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เสร็จสิ้น 
   - รายงานผลต่อผูบ้ังคบับัญชาและผูบ้ริหารทุกระยะเพื่อ
ติดตามผลการด าเนนิงานในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
   - มีการแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลให้แก่ผูร้้องทุกข์และผู้ถูกร้องทุกข์
รับทราบ 

 

 
การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์มีประสิทธิภาพและมี
ระบบดีมากข้ึนกว่าเดิม มีการจดัระบบสารสนเทศแยกเป็น
สัดส่วนและเปน็ปัจจบุัน สามารถสื่อสารประสานงานกับ
หน่วยงานหรือกองอื่นๆในสังกัดได้อย่างทนัท่วงที และมีการ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนนิงานเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์
มากข้ึน  

 
 
 
 
 
   มีการจัดท ารายงานผลการการตรวจสอบข้อเท็จจริงแจ้ง
ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการ และแจ้ง
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการด าเนนิการแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลให้แก่ผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกร้องทุกข์รับทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแตไ่ด้รับค ารอ้ง  
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11. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    สภาพแวดล้อมภายนอก 
   พื้นที่ในเขตต าบลนางแลอยู่ในที่ราบลุ่มระหว่างป่าสงวน
แห่งชาติ ปา่ดอยถ้ าผาตอง ป่าดอยสันปา่ก๋อย และปา่น้ าแม่
งามซึ่งเปน็ปา่ต้นน้ า ในกรณีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ท าให้เกิด
น้ าท่วมทุกปี และเกิดไฟปา่เป็นประจ าทุกปี 
2. การประเมินความเสี่ยง 

1. พนักงานป้องกันฯ ขาดความทุ่มเทในการท างาน 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท าให้การ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัพิบัติเป็นไปด้วยความล่าช้า 
   2. พนักงานป้องกันฯ มีไม่เพยีงพอต่อการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ท าให้การช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบตัิเป็นไปด้วยความล่าช้า และไมท่ั่วถึง 
   3. อุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาความ 
เดือดร้อน เช่น เครื่องสูบน้ า รถบรรทุกน้ า รถดับเพลิง (ขนาด
ใหญ่ ขนาดเล็ก) ซึ่งเป็นความเสีย่งท าให้การช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความล่าช้า และได้รับความ
เดือดร้อนมากกว่าที่ควร 
   4. บ้านเรือนของประชาชนสว่นใหญ่อยู่ใกล้แม่น้ า  
เมื่อถึงฤดูฝนของทุกปีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ท าให้น้ าปา่ไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนซ้ าซากทุกปี  
3. กิจกรรมการควบคุม 
   1. จัดส่งพนักงานป้องกนัฯเข้ารับการอบรม ศึกษาดู 
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงานด้านการป้องกนัฯ  
   2. จัดสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ห้องพักผ่อน 
ภายหลังการปฏบิัติหน้าที่ เป็นตน้ เพื่อให้พนักงาน เกิด
ความสุขสบาย จะท าให้เกิดความพอใจในงาน 
   3. พิจารณาให้ผลตอบแทน ความก้าวหนา้ ให้กับ 
พนักงานป้องกันฯ ผู้มีความตัง้ใจในการท างานรวมถึงการ
พิจารณายกเลิกการจ้างพนักงานป้องกันฯ ทีป่ระพฤติตัวไม่
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นเยื่องอย่างแก่เพื่อนร่วมงาน 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลนางแล ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานป้องกันฯ พบว่า มีการควบคุมเพียง
บางส่วนเท่านั้น คือ  
1. เทศบาลต านางแลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ต าบลนางแลร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลนางแล ในการออกส ารวจก่อนการให้ความช่วยเหลือ
กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ต าบลนางแล  
2. เทศบาลต าบลนางแลได้จัดส่งประชาชนในพื้นที่ต าบล
นางแลที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนหลักสูตรจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือในราชการกรณีเกิดภัย
พิบัติในพื้นที่  
3. เทศบาลต าบลนางแลได้จัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงบางรายการ 
4. เทศบาลต าบลนางแลได้จัดประชุมร่วมระหว่างต าบลที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซ้ าซาก คือ เทศบาลต าบลนาง
แล เทศบาลต าบลท่าสุด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ข้าวต้ม เพื่อจัดท าแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อเสนอต่อ
หน่วยงานระดับประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
5. เทศบาลต าบลนางแลได้รับสมัครพนักงานป้องกันฯ
เพิ่มเติมเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสพภัยพิบัติ 
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   4. จัดซื้อ อุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอ เช่น เครื่องสูบน้ า รถบรรทุก
น้ า รถดับเพลิงเป็นตน้ 
     5. จัดท าแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยระหว่าง 
ต าบลซึง่ประสบปัญหาอุทกภัยซ้ าซากเพื่อเสนอต่อ 
หน่วยงานระดับประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกินศักยภาพของ
ท้องถิ่น 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1. มีการน าระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เชน่การใช้โทรศัพท์ โทรสาร การ
ประชุมรับทราบปัญหา อุปสรรคในการท างานระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหนา้ทีผู่้เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ปรบัปรุงค าสั่งแบ่งงานในแต่ละส่วนแต่ละ
ส านัก เพื่อช่วยให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเอาผิดแก่ผู้ไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งมาให้
เป็นรูปธรรม เป็นเครื่องมือในการช่วยลดความเสี่ยง       
  2. จัดท ารายงานสรปุสาธารณภัยในพื้นที่ให้อยู่ใน 
รูปแบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ (MIS) เพื่อใช้
ประกอบการเฝ้าติดตามสาธารณภัยในพื้นที่   
5. การติดตามประเมินผล 
   มีกระบวนการประเมินผลคุณภาพการปฏิบัตงิานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อยา่ง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัตงิานของ
ส่วนงานย่อยนั้น ๆ ร่วมกันพจิารณาถึงความเพียงพอและ
ความมีประสทิธิผลของระบบ 
 
 

ส่วนที่ยังไม่ได้มีการควบคุมตามภารกิจงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย คือ 

1. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงาน
ป้องกันฯ  ทั้งในส่วนของการให้ผลตอบแทนความก้าวหน้า 
และบรรยากาศในการท างานเชน่ สถานที่ท างาน 
2. พนักงานป้องกันฯ ขาดการฝกึอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน 
3. ขาดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นการจัดเก็บข้อมูล 
สาธารณภัย 
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12. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด             

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   สภาพแวดล้อมภายใน  
   คณะท างานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดระดบัต าบล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลต าบล
นางแลในนามของศูนย์ปฏบิัติการพลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพ
ติดระดับต าบลซึง่ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ข้าราชการของ
เทศบาลต าบลนางแล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนางแล และ
ฝ่ายปกครอง ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหนา้ที่ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   ยังมีความเสี่ยงในเร่ืองการปฏบิัติงานมีการประสานงานกับ
หลายๆ ท าให้ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัตงิาน และ 
ผู้ติด ผู้เสพ มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ และผูท้ี่ได้รับการบ าบัดแลว้
หันกลับมาเสพยาเสพติดอีก 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   1. น าเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้าที่
ประชุมสภา เพื่อก าหนดแผนงาน  อนุมัติงบประมาณ ขยาย
พื้นที่กิจกรรม เช่น ศูนย์กีฬา อบรมอาชีพ เปน็ต้น 
   2. จัดท าแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพติดแบบบูรณาการ ดังนี้      

 2.1 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้ติด ผู้เสพ 
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่  

 2.2 จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ 
 2.3 แจ้งข่าวเพื่อน าผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟู 

บ าบดั 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลนางแล ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พบว่า มีการควบคุมเพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ระดับหนึ่งเท่านั้น คือ เทศบาลต านางแลได้แต่งตั้ง
คณะกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
โดยบูรณาการจากฝ่ายปกครองในพื้นที่ต าบลนางแล 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ต าบลนางแล  
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านเพื่อค้นหาผู้ติด ผู้เสพยาเสพ
ติดโดยประสานกับผูน้ าหมูบ่้านเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพตดิ 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอ่สู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอเมืองเชียงราย เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนางแล และเจ้าหน้าที่ต ารวจหน่วยบริการประชาชน
ต าบลนางแล 
5. การติดตามประเมินผล 
    ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการติดตามประเมินผลวา่
ผู้ติด ผู้เสพยังมพีฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอีกหรือไม่ 
ผลการติดตามการปฏิบตัิงานพบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ
ระดับหนึ่งไม่สามารถ บรรลุวัตถปุระสงค์ของการควบคุมได้ 
คือ จ านวนผู้ติด ผู้เสพ ยงัมีเพิ่มมากข้ึน  
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13. กิจกรรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
        ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความลา้สมัย ไม่เปน็ไป
ตามมาตรฐาน และขาดการดูแลบ ารุงรักษา ท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในการใช้งานและเสี่ยงต่อภัยคุกคามท าให้ระบบไม่
สามารถใช้งานได้ หรือเกิดความเสียหายของอุปกรณ์และ
ข้อมูล 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   1. ระบบเครือข่ายไม่มีการดูแลปรับปรุงบ ารุงรักษาจึงท าให้
เกิดปัญหาในการใช้งาน 
   2. ระบบเครือข่ายล้าสมัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานตาม
กฎหมาย อาจท าให้องค์กรเกิดปัญหา 
   3. ระบบเครือข่ายไม่มีการป้องกันด้านความปลอดภัย ท า
ให้อาจถูกโจมตีทางไซเบอร์ไดโ้ดยง่าย และเกิดความเสียหาย
ขึ้นในองค์กร 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   1. ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ทันสมัย มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย 
   2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ส ารวจ รวบรวมปัญหาในการท างานที่เกิดจากระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างผูบ้ริหารและเจ้าหนา้ที่ และ
ศึกษามาตรฐานและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อวางแผนใน
การปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีความทันสมัย และใช้งาน
อย่างมีประสทิธิภาพเพื่อช่วยลดความเสี่ยง 
5. การติดตามประเมินผล 
   มีกระบวนการประเมินผลคุณภาพการปฏิบัตงิานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อยา่ง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยก าหนดให้หัวหน้าผู้ปฏบิัติงานของ
ส่วนงานย่อยนั้น ๆ พิจารณาถึงความเพียงพอและความมี
ประสิทธผิลของระบบ 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   งานเทคโนโลยีส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลนางแลได้
วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงาน
บริหารจัดการเว็บไซต์  พบว่ามีการควบคุมเพียงบางส่วน
เท่านั้น คือ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเว็บไซต์
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 



แบบ ปค. 4 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิน้สุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

กองคลัง 
14. กิจกรรมงานการเงินและบญัชี 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1) ระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
   2) ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 
   3) ค าสั่งมอบหมายการปฏิบตัิงาน 
   4) นโยบายของผูบ้ริหาร 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   1) การเบิกจ่ายเงินลา่ชา้ 
   2) เอกสารเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   1) ซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินและ
เอกสารที่ใช้ประกอบให้แต่ละส านัก/กอง 
   2) การส่งคืนฎีกาในกรณีเอกสารประกอบฎีกาหรือลง
ลายมือชื่อไม่ครบถ้วนในทนัทีทีต่รวจพบและลงสมุดคุมการ
ส่งคืนฎีกาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ 
   3) จัดท าแบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้แต่
ละกอง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) แจ้งเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องทราบ 
   2) ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
5. การติดตามและประเมินผล 
   1) ติดตามประเมนิผลอยา่งตอ่เนื่อง 
   2) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน 

 
 
  
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
          จากการประเมิน ความเสี่ยง ของงานการเงินและ
บัญชี พบว่า ยังมีความเสี่ยงอยู่ดังนี้ 

1. งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ กับจ านวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร ไม่เพียงพอต่อการขอใช้งบประมาณ ส่งผลให้การ
เบิกจา่ยเงินล่าช้า เนื่องจากต้องรอการโอนงบประมาณ 

2. หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ประสานกับกองคลังในการตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือ ท าให้ยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการ
เบิกจ่ายเงินจึงต้องมีการรอโอนงบประมาณ 

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วน ของเอกสารประกอบฎีกา จึงท าให้การ
เบิกจ่ายจากหน่วยงานผู้เบิก อาจมีข้อผิดพลาดบ้างในบาง
ฎีกาจึงท าให้การเบิกจ่ายเงิน มีความล่าช้า 

4. ท าให้อัตราการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผนการเบิก
จ่ายเงินที่ก าหนดไว้ 

แต่ยังต้องมีการปรับปรุงการควบคุม ดังนี้ 
1. ให้หน่วยงานผู้เบิกประสานกับฝ่ายวิเคราะห์ และแผนงาน 
ในเรื่องของโครงการ / กิจกรรมที่ขอรับการอุดหนุน ว่าตรง
ตามระเบียบ กฎหมาย ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
2. ก่อนการด าเนินการ ให้หน่วยงานผู้ เบิกด าเนินการ
ประสานงานกับกองคลัง ในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ  
3. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าฎีกาตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบฎีกา ก่อนวาง
ฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
4. ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานผู้เบิกด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ที่ได้ก าหนดไว้ 
5. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้ 
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 
 
 



แบบ ปค. 4 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

15. กิจกรรมงานพัสดุ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1) ผู้ปฏิบัตงิานการพัสดุจะตอ้งมีความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรมเป็นการควบคุมการปฏิบัติ 
   2) ต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรด้าน
งานพสัด ุ
   3) การมอบอ านาจและหนา้ทีค่วามรับผิดชอบด้านงานพสัดุ
โดยมอบหมายให้ผู้ที่มีความช านาญในการปฏบิัติงาน 
   4) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยปกติในการ
ปฏิบัติได้ยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ. 2560 และผู้อ านวยการกอง
คลังควบคุมและตรวจสอบอีกชัน้หนึ่ง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   1) การเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างมีความลา่ชา้ เนื่องจาก
บันทึกผลการปฏบิัติงานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมี
หลักฐานไม่ครบถ้วน 
   2) ไม่มีสถานที่เพียงพอส าหรับการจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สนิที่อยู่ในความรบัผดิชอบ 
   3) พัสดุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลอยู่
กระจัดกระจายไม่เปน็ที ่
3. กิจกรรมการควบคุม 
   1) หากได้มีการตรวจรับการจา้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อน
จัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยให้กองคลังโดยเร็ว 
   2) ได้มีการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในบริเวณส านักงาน
แต่ไม่ได้รวมอยู่ ณ จุดเดียวกัน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   จากการประเมินความเสี่ยงของงานพัสดุ พบว่ายังมีความ
เสี่ยงอยู่  ดังนี้ 
   1. การเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างมีความล่าช้า เนื่องจาก
บันทึกผลการปฏิบัติงานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมี
หลักฐานไม่ครบถ้วน 
   2. ไม่มีสถานที่เพียงพอ ส าหรับการจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
   3. พัสดุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลนางแลอยู่กระจัดกระจายไม่เป็นที่ 
  แต่ยังต้องมีการปรับปรุงการควบคุม ดังนี้ 
   1.  เร่ งรัดและติดตามเอกสารที่ สมบูรณ์ เพื่ อน ามา
ประกอบการเบิกจ่าย 
   2. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนจัดส่งให้กับ
กองคลัง 
   3. ซักซ้อมวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและรวดเร็วในการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
   4. จัดหาสถานที่ที่มีความปลอดภัยและสะดวกต่อการ
จัดเก็บและตรวจสอบ 
   5. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้พัสดุ ครุภัณฑ์น าออกไปใช้
นอกสถานที่ให้จัดท าบันทึกขออนุมัติทุกครั้ง 
   6. มีการตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานและจัดเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) บันทึกโดยค าสัง่ของผู้บริหาร ส่งให้ทุกส านัก/กอง/งาน 
ในสังกัดปฏบิัติตามระเบียบฯ 
   2) การประชุมชี้แจงและแจง้ปัญหาที่พบในการปฏบิัติงาน 
   3) การสั่งการ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัตงิานของ
เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบงานพัสดุ 
5. การติดตามและประเมินผล 
   1) ติดตามและประเมินผลจากเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
   2) ติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   3) ติดตามโดยผู้อ านวยการกองคลัง และผูบ้ังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
เทศบาลต าบลนางแล 
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16. กิจกรรมงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1) ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
   2) ความรู้ ความสามารถ ทักษะของบุคลากร 
   3) มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ 
2. การประเมินความเสี่ยง  
  1) วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
        -  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินการอย่างชัดเจน และวัดผลได้ รวมทั้งเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่รับทราบและเข้าใจตรงกันทั้งระดับหน่วยงานและ
กิจกรรม 
  2) การระบุปัจจัยความเสี่ยง 
      - ผู้เสียภาษไีม่มาช าระภาษคีรบตามบัญชีรายชื่อ 
      - ขอลดภาษี 
      - ผู้เสียภาษียา้ยที่อยู ่
3. กิจกรรมการควบคุม 
   1) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ 
   2) ออกหนังสือแจ้งเตือนให้มาช าระภาษีจากเดือนละ 1 
คร้ังเป็น 2 อาทิตย์ต่อคร้ัง 

   3) แจ้งให้มีการแบ่งช าระ 3 คร้ัง 
   4) ติดต่องานทะเบียนราษฎร์ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) ส่งหนังสือประชาสัมพนัธ์ พร้อมแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีปา้ย ภาษโีรงเรือนและที่ดิน ภาษบี ารุงท้องที่ ให้ผู้ใหญ่ 
บ้านทุกหมู่บ้านและประชาสัมพนัธ์ทางสถานีวิทยุเพื่อ
ประชาสัมพนัธ ์

   2) ประชาสัมพนัธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
   3) ท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์การช าระภาษีทุกหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลนางแล 

5. การติดตามและประเมินผล 
   1) มีการติดตามประเมนิผลเป็นประจ า 
   2) จ านวนผู้มาช าระภาษีเพิ่มมากข้ึน 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1)  มีการจัดท าโครงการสร้างองค์กร โดยก าหนดการสาย
การบังคับบัญชาที่ชดัเจน 
2) มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ยงัไม่มีความเชี่ยวชาญ 
ท าให้การเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือ
แนวทางที่ได้วางไว ้
    
   มีการก าหนดกิจกรรมควบคุมตามวัตถุประสงค ์
การประเมินความเสี่ยง และการก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
ดังนี ้
1) รณรงค์สร้างความเข้าใจให้หน้าที่ของการเสียภาษีของ
ประชาชน 
2) ปรับปรุงนโยบายหรือมาตรฐานในการเร่งรัด การจัดเก็บ
ภาษีให้เหมาะสม 
3) สร้างแรงจูงใจในการเสียภาษ ี
4) ทุกสิ้นเดือนมีการจัดท ารายงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
จัดเก็บรายได ้
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กองช่าง 
17. กิจกรรมงานแบบแผนและก่อสร้าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1) ออกส ารวจและตรวจสอบพื้นที่เพื่อน าข้อมูลมาจัดท า
งบประมาณโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
   2) การจัดท าราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตาม
หลักเกณฑ์ราคากลาง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยังขาดความช านาญในการ
จัดท า 
   3) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้าน
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินถมดินและอ่ืนๆ 
   4) ผู้น าชุมชนยังไม่เข้าใจถึงข้ันตอนการปฏบิัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร จึงท าให้เกิดการสื่อสารกับชาวบา้น
คลาดเคลื่อนจากที่กฎหมายก าหนดไว้ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   1) พิกัดแกน N – E ในการส ารวจมีความคลาดเคลื่อนสูง 
   2) ผู้ท าราคากลางขาดความช านาญในการท าราคากลาง 
เกณฑ์ท าราคาเปลี่ยน 
   3) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้าน
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินถมดิน และอ่ืนๆ 
   4) ผู้น าชุมชนยังไม่เข้าใจถึงข้ันตอนการปฏบิัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร จึงท าให้เกิดการสื่อสารกับประชาชน
คลาดเคลื่อนจากที่กฎหมายก าหนดไว้ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   1) ใช้เครื่องมือระบุพิกัดแกน N – E ที่มีความแม่นย าสูง 
และควรระบุจุดอ้างอิงที่เป็นวตัถุร่วมด้วย 
   2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าราคากลางเข้ารับการฝึกอบรมในการ
จัดท าราคากลาง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภารรัฐ พ.ศ. 2560 
   3) ให้ความรู้กับประชาชนในด้านกฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายขุดดินถมดิน และอ่ืนๆ  
   4) ให้ความรู้ผู้น าชุมชนถึงขัน้ตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) ท าหนังสือแจ้งเวียนราคาตามประกาศของราชการให้ผู้ที่
เก่ียวข้องทราบ 
   2) สื่อสารให้เจ้าหน้าที่กับประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินถมดิน และอ่ืนๆ 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
   1) ความรวดเร็วของการด าเนินงานโครงการตา่งๆ  
   2) ประเมินจากการส ารวจและสอบถามจากผู้น าชุมชน/
ประชาชนในพื้นที ่
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18. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค    
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

   จัดท าแผนการออกส ารวจการซ่อมบ ารุงถนนลาดยาง 
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ โดยให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ
ส ารวจ ผา่นการแจ้งผู้น าชุมชน หรือโทรแจ้งกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้
ได้น าระบบสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายรปูแบบเข้า
มาประสานงานร่วมกับประชาชน 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   การออกซอ่มระบบสาธารณปูโภคไม่ทันเหตุการณ์ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   เตรียมความพร้อมของแผนและงบประมาณ เตรียมความ
พร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอและเหมาะสม
     
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) รับใบค าร้องการแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
   2) การโทรแจ้งซ่อมกรณีฉุกเฉิน 
   3) ท าหนังสือสอบถามไปยังชมุชน 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
   แบบค าร้องหรือการร้องขอจากผู้น าชุมชน/ประชาชน ได้รับ
การซ่อมแซม แก้ไข ครบทุกราย 
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19. กิจกรรมวิศวกรรมโยธา    
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

   1) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
   2) ผู้น าชุมชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร จึงท าให้เกิดการสื่อสารกับลูกบา้น จึงเกิดการ
รับรู้ข้อมูลที่ลาดเคลื่อนจากหลักความเป็นจริง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   1) ไม่มีวิศวกร ระดับสามัญวศิวกร 
   2) แบบก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   1) ตั้งงบประมาณเพื่อจ้างวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ให้
เพียงพอและเหมาะสมตามแผนงานเทศบาล 
   2) ให้มีวิศวกรรับรองแบบ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) จัดท าแผนและตัง้งบประมาณเพื่อจ้างวิศวกร ระดับ
สามัญวิศวกร ให้เพียงขอและเหมาะสมตามแผนงานเทศบาล 
   2) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
   1) ประเมินจากโครงการก่อสร้างตามแผนงานและ    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
   2) ประเมินจากใบอนญุาตก่อสร้างอาคารที่เข้าข่าย ตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร 
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20. กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1) พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   2) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนางแล เร่ือง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย พ.ศ. 2557 
   3) นโยบายของผูบ้ริหาร 
   4) ค าสั่งคณะกรรมการควบคมุโรค 
   5) ค าสั่งทีมเฝา้ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT 
   6) โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   จ านวนผูป้่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   1) ประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์
โรคในครัวเรือน, ชุมชน, โรงเรียน และวัด 
   2) มีการบังคับใช้เทศบัญญัตอิย่างจริงจัง และประชาสัน
พันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและครอบคลุมทั่วถึง 
   3) ใช้โครงการควบคุมป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วมเป็น
เครื่องมือในการควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) บันทึกข้อความ 
   2) ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย 
   3) ประชาสัมพนัธ์ทางเว็บไซต์เทศบาล 
   4) วารสารเทศบาล 
   5) ป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์ 
5.  การติดตามและประเมินผล 
   ประเมินจากจ านวนผูป้่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง 
 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป   
   การควบคุมกิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกยังคงพบปัญหา คือ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
จ านวน 13 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
   ดังนั้น  จ าเป็นต้องมีการก าชับติดตามประเมินการบังคับ
ใช้เทศบัญญัติอย่างจริงจัง ในวัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รวมไปถึงการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุกวัน
ศุกร์ เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
   เน้นการส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก
ครัวเรือน รวมถึงวัดและโรงเรียนทุกวันศุกร์ โดยมี อสม. 
เป็นแกนน าหลัก และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิน้สุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

21. กิจกรรมงานสุขาภิบาลโรงฆ่าสัตว์ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขใน
การตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสตัว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 
   2) พระราชบญัญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหนา่ยเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2559 
   3) ค าสั่งแต่งตัง้เจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
   4) ระเบียบกรมปศุสัตว์วา่ด้วยการรับรองให้จ าหน่วย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   โรงฆ่าสัตวไ์ม่สะอาด การก าจดัสิ่งปฏิกูลมลูฝอยไม่ถูก
สุขลักษณะ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   1) ตรวจสุขาภิบาลโรงฆา่สัตวอ์ย่างน้อยอาทิตยล์ะ 2 ครั้ง 
   2) พัฒนาศักยภาพพนักงานประจ าโรงฆา่สัตวโ์ดยส่งเข้ารบั
การอบรม 
   3) ก าหนดให้มีการท าความสะอาดหลังจากฆา่สัตวท์ุกคร้ัง 
   4) จัดให้มีจุดล้างมือเพิ่ม 2 จุด 
   5) ตรวจคุณภาพน้ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   6) มีภาชนะรองรับขยะและมจีุดรวบรวมขยะก่อนส่งก าจัด
อย่างถูกวิธี 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) บันทึกข้อความ 
   2) ประสานงานทางโทรศัพท์ 
   3) อินเทอร์เน็ต 
5.  การติดตามและประเมินผล 
   ประเมินจากผลการแบบประเมินโรงฆ่าสัตว์โดยส านักงาน
ปศุสัตว์เชียงราย ทุก 1 ปี ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป   
   การควบคุมงานสุขาภิบาลโรงฆ่าสัตว์ จากการตรวจ
ประเมินโรงฆ่าสัตว์ของเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ปี 
พ.ศ. 2555 พบบริเวณภายในโรงฆ่าสัตว์ไม่สะอาด มีคราบ
ฝังแน่น โดยเฉพาะบริเวณผนัง และบริเวณภายนอกโรงฆ่า
สัตว์ มีขยะตกค้าง ไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกวิธี มีการเผาใน
ที่โล่ง 
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22. กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบกิจ่ายเงิน 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1) ค าสั่งมอบหมายงาน 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิก
จ่ายเงิน ฯ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   3) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   4) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   การเบิกจ่ายเงินลา่ชา้ไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบปฏบิัตหิน้าที่ตามค าสั่งมอบหมายงาน
อย่างเคร่งครัด 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) บันทึกข้อความ 
   2) หนังสือเวียน 
   3) อินเทอร์เน็ต 
5. การติดตามและประเมินผล 
   1) ติดตามการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 
   2) การเบิกจ่ายเงินเปน็ไปตามแผนที่ก าหนด 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป   
   การควบคุมการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินพบว่ายังมีการเบิก
จ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
  ดังนั้น  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม โดยกองคลัง และติดตาม
ก าชับดูแลในการปฏิบัติงาน 
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กองการศึกษา 
23. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    การปฏิบัติงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น จัดท าโครงการ
เก่ียวกับประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ/รายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามโครงการฯ 
2. การประเมินความเสี่ยง  
   การปฏิบัติงานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ินจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับโครงการฯ เบิกจา่ยตามระเบียบที่เก่ียวข้องได้
ถูกต้อง เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน พสัดุ ซึ่งเปน็
ระเบียบที่ใหม่ และขาดทักษะในการปฏิบัตงิานการเงินและ
พัสดุในการจัดท าเอกสารตามระเบียบใหม่ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้ได้รับการอบรมในกิจกรรมได้ถูกต้องกับโครงการที่
เก่ียวข้องกับโครงการที่เก่ียวเนื่องกับงานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ การเงิน และงาน
พัสด ุ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ติดตามการจัดอบรมจากหน่วยงานตา่งๆ ประสานสอบถาม 
ศึกษาการปฏิบัติเพิ่มเติม 
5. การติดตามประเมินผล 
   ติดตามการเบิกจ่ายเงนิให้ทันห่วงเวลา ตามระเบยีบฯ 
ก าหนด  จัดท าโครงการ จัดเอกสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อ
รายงานผลได้ทนัตามก าหนดแลว้เสร็จสิ้นโครงการ 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   การควบคุมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 
มีการควบคุมได้ด าเนินการกิจกรรมควบคุม  ความเสี่ยง
ตามที่ก าหนด  แต่พบวา่ความเสี่ยงยังมีอยู่ คือการ
ประสานงานหลายฝา่ย เกิดความล่าชา้ในการหาข้อ สรุป 
และข้อผิดพลาดในการ จัดโครงการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการจัดงาน  
       เพื่อลดข้อผิดพลาดควบคมุความเสี่ยงโดยการประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับเอกสารในการเบิกจ่าย และ
ประสานงานบุคคลภายนอกเพื่อหาข้อสรุปก่อนการจัดงาน
อย่างน้อยสองอาทิตย์ และเพิ่มจ านวนเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติงาน
เพิ่มข้ึน  
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24. กิจกรรมงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    การปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยของผลงานทางวชิาการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เปน็การสง่เสริมให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที ่
2. การประเมินความเสี่ยง 
   การปฏิบัติงานการงานเจา้หนา้ที่ เพื่อเสนอขอประเมิน 
วิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเสี่ยงสงู 
เนื่องจากผู้ปฏบิัติขาดทักษะในการปฏิบัติงานการงาน
เจ้าหน้าที่ และครูผู้รับการประเมินขาดประสบการณ์ในการ
จัดท าเอกสารต่างๆ  
3. กิจกรรมการควบคุม 
   ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานการงานเจ้าหน้าที่และครูเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ติดตามการจัดอบรมจากหน่วยงานตา่งๆ ประสานสอบถาม 
ศึกษาการปฏิบัติเพิ่มเติม 
5. การติดตามประเมินผล 
   ติดตามผลการรายงานการเข้ารับการอบรมและผลการขอ
เลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลาการทางการศึกษา 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   ติดตามผลการรายงานการเข้ารับการอบรมและผลการขอ
เลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลาการทางการศึกษา 
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25. กิจกรรมงานธุรการ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     การรับ-ส่งหนังสือราชการ การติดตามหนังสือเอกสารที่
เสนอผู้บริหาร และจัดเก็บหนงัสือราชการ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมการรับ-ส่งหนังสือราชการมีความความเสี่ยงสูง 
เนื่องจากมีการจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอกล่าช้า 
และพบข้อผิดพลาดของเนื้อความการจัดเก็บเอกสารไม่
เรียบร้อย  
3. กิจกรรมการควบคุม 
     มีการควบคุมโดยจัดพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่รับผิดชอบ
งานธุรการควบคู่กับภาระหนา้ทีป่ระจ า 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     การประชุมภายในกองการศึกษาเพื่อรับทราบปญัหา
อุปสรรคการด าเนินงานธุรการให้เจ้าหน้าที่ภายในกองปฏิบัติ
ตามระเบียบงานสารบรรณ การลงเลขบันทึกข้อความ และ
จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบนั 
5. การติดตามและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผล จากทะเบียน รับ-สง่หนังสือ
ราชการของกองการศึกษาเป็นปัจจุบนั และความทนัเวลาของ
การจัดส่งหนังสือราชการ 
 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
มีการควบคุม โดยความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหารการศึกษา 
ได้ด าเนนิการกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงตามที่ก าหนด แต่
พบว่าความเสี่ยงยังมีอยู่  ดงันี ้
1. การจัดท าหนังสือภายในยังพบข้อบกพร่องไม่ได้มีการลง
เลขบันทึกข้อความภายใน 
2. การจัดเก็บหนังสือราชการไมไ่ด้จัดเก็บในแบบเดียวกัน
ของแต่ละงาน กระจายตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนัน้ๆ 
เมื่อต้องการสืบค้นแต่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบไม่อยู่ ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการสืบคน้ 
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26. กิจกรรมงานการเงินและบญัชี 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมการบริหารการศึกษา ด้านการเงินและบัญชีของ
กองการศึกษา โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินอุดหนนุส าหรับ
สนับสนนุศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง เงินเพิ่ม
ค่าครอบชีพชั่วคราว และเงนิค่าสวัสดิการครู และพนักงาน
จ้างต าแหนง่ ผู้ดูแลเด็ก เงินประกันสังคม ในแต่ละไตรมาสมี
ความล่าช้า 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมงานด้านการเงินและบัญชีของกองการศึกษา 
โดยเฉพาะ การเบิกจา่ยเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เงินเดือน คา่จ้าง เงนิเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว และเงนิค่าสวัสดิการครู ค่าจ้างพนักงานจ้างต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก เงินประกันสังคม จ าเป็นที่จะต้องรอหนังสือสั่งการ
ซักซ้อมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนที่จะมีการ
เบิกจ่าย จึงท าให้เกิดความล่าชา้ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     ติดตามหนังสือสั่งการและหนังสือซักซ้อมกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นประจ า หากไม่มีแนวทางที่ชดัเจน ให้รีบ
หารือกับกองคลังอย่างเร่งด่วน 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     - หนังสือสั่งการ 
     - โทรศัพท ์
     - อินเทอร์เน็ต 
5. การติดตามและประเมินผล 
    ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงนิเพื่อน าส่งหน่วยงานผู้เบิก 
(กองคลัง) โดยเร็วไม่เกินสามวนันับจากวันทีไ่ด้ตรวจรับ
ทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องตามจ านวน ตามระเบียบ 
 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   กองการศึกษา งานการเงนิและบัญชี ได้มีการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนนุศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เช่น เงินเดือน 
ค่าจ้าง เงนิเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินสวสัดิการครู และ
พนักงานจ้างต าแหน่ง ผู้ดูแลเดก็ เงินประกันสงัคม จ าเปน็ที่
จะต้องรอหนังสือสั่งการซักซ้อมกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการเบิกจ่าย ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงนิ
ล่าชา้ไม่เปน็ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 
ข้อ 47 
   ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบยีบฯ เห็น
ควรใช้กิจกรรมการควบคุมและสารสนเทศเข้าช่วยในการ
ประสานงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 



 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

 

เทศบาลต าบลนางแล  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  5 องค์ประกอบ  มีประสิทธิผลและ
เพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 
 

 (นายสุรินทร์   เข่ือนเพชร) 
ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลนางแล 
วันที่  21  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมตาม
สัดส่วนที่ก าหนดในการจัดท าแผนชุมชน
และแผนพฒันาท้องถิ่น 
   2. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 
 
 
 

1. การขาดความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทหนา้ที่และ
การขาดการมีส่วน
ร่วม ไม่ให้ความ 
ส าคัญในการประชุม
จัดท าแผนของ
คณะกรรมการ และ
ประชาคมตาม
สัดส่วนที่ก าหนด ท า
ให้ประสิทธิภาพการ
น าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติจริงลดลง 
และมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

1. ชี้แจงความส าคัญของการ
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ผู้น าท้องถิ่น 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านได้
รับทราบเพื่อเป็นสื่อกลางใน
การประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาคมเข้าใจถึงการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
2. ส่งหนังสือก่อนล่วงหนา้
การประชุมจัดท าแผน 1 
สัปดาห์  โดยขอความ
ร่วมมือให้ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพนัธ์ เชิญชวนให้
ประชาคมและประชาชนใน
หมู่บ้านเข้าร่วมการประชุม 

การประเมินผลจาก
การลงชื่อของ
ประชาชนในการเข้า
ร่วมประชุม
ประชาคมจัดท าแผน
ชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ของแต่ละหมู่บ้าน
ประชาชนรับทราบ
และให้ความส าคัญ 
ร่วมมือมากข้ึน 

- สร้างแนวคิดความรู้ เพิ่มขึ้น 
โดยการจัดอบรม/ท าความ
เข้าใจกับคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และประชาคมตาม
สัดส่วนที่ก าหนด 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
ฝ่ายอ านวยการ 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
 
 

2. ประชาคมตาม
สัดส่วนที่ก าหนด ไม่
ทราบรายละเอียด
แผนชุมชนและล าดับ
ความส าคัญโครงการ
ของชุมชนอย่าง
แท้จริง เมื่อน า
โครงการตามล าดับ
ไปปฏบิัติจริง จึงเกิด
ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างประชาชนที่
เข้าร่วมจัดล าดับ
ความส าคัญกบัประ
ชมคมตามสัดส่วนที่
ก าหนดและเทศบาล 

3. ด าเนินการชี้แจงให้
ประชาชนทราบความส าคัญ
ของการประชุมประชาคม 
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
มีส่วนร่วมของประชาคม
และประชาชนในการประชุม
ในหมู่บ้าน 

    

 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมการจัดท างบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อควบคุมการโอนเพิ่ม/โอนลด
งบประมาณรายจา่ยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
 
 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพ แวดล้อม
ภายใน คือ 1. การใช้
จ่ายงบประมาณของ
แต่ละส านักกองขาด
การตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือที่
เป็นปัจจบุันและ
อย่างต่อเนื่อง มีการ
เบิกจ่ายโดยขาดการ
ติดตามตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือ 
จึงท าให้การโอน
งบประมาณจ านวน
หลายครั้ง 

1. ให้ส านัก/กองดูแลตรวจ 
สอบงบประมาณคงเหลือทุก
รายการอย่างต่อเนื่องทุก
เดือน ตรวจทานยอดเงิน
งบประมาณคงเหลือจากกอง
คลังก่อนขออนุมัติ
ด าเนินการโครงการ โดย
หัวหน้าส านัก/กองต้อง
ก าชับติดตามตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่องทุกเดือนและ
วางแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง
ปีงบประมาณให้ชัดเจน 

ยังไม่สามารถควบคุม
ได้เนื่องจากขาดการ
ท างานตรวจสอบคุม
งบประมาณของ
ส านัก/กองอย่าง
ต่อเนื่อง และขาด
การประสานการ
ตรวจสอบ ตรวจทาน
ยอดงบประมาณ
คงเหลือระหว่าง
ส านัก/กองกับกอง
คลัง ซึ่งมีความเสี่ยง
ในการโอน
งบประมาณรายจา่ย
จ านวนหลายครั้ง 

ขาดการติดตาม
ตรวจสอบงบประมาณ
คงเหลืออย่างต่อเนื่อง 
จึงท าให้มีการโอน
งบประมาณจ านวน
หลายครั้ง 

เพิ่มความเข้มข้นของการ
ควบคุมให้มากข้ึน โดยการ
สั่งการ ก าชบัและการ
ตรวจสอบของผู้บังคบับัญชา
ระดับองค์กรและเจ้าหน้าที่
งบประมาณให้หัวหน้าส านัก
ปลัดและผู้อ านวยการกอง
ควบคุมยอดคงเหลือแต่ละ
รายการอย่างต่อเนื่อง 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
ฝ่ายอ านวยการ 

 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมการจัดท างบประมาณ 
 
    
 
 
 
 

2. การโอนลด โอน
เพิ่มในแต่ละคร้ัง 
จ าเป็นต้องประสาน
ยอดงบประมาณ
คงเหลือจากกองคลัง 
หากงบประมาณ
คงเหลือไม่มีความ
แน่นอน ชดัเจน ขาด
ความเป็นปัจจุบนัท า
ให้มีผลกระทบต่อ
ข้อผิดพลาดในการ
กระทบยอด
งบประมาณทั้งสิ้น 
 

     

 
 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการงานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงค ์
   1. ขั้นตอนการตรวจสอบการมีชีวิตก่อน
จ่ายเงินประจ าเดือนของผูสู้งอายุ   ผู้พิการ 
และผู้ปว่ยติดเชื้อ 
 
 
 
 

ผู้รับเบี้ยยังชีพไปพัก
อาศัยอยู่ต่างพื้นที่
เกิดเสียชีวิต หรือ
ย้ายออกนอกพื้นที่
โดยแจ้งย้าย
ปลายทาง ไม่ได้รับ
แจ้งจากงานทะเบียน
ราษฎร และจาก
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านใน
พื้นที่ แต่มีการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร
ของผู้สูงอายุ จึงมี
การติดตามทวงเงนิ
คืนจากทายาทหรือ
ญาต ิ

1. ระเบียบกรทรวง
มหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 
2. ระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2553และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 

ผู้รับเบี้ยยังชีพไปพัก
อาศัยอยู่ต่างพื้นที่
เกิดเสียชีวิต หรือ
ย้ายออกนอกพื้นที่
โดยแจ้งย้ายเข้า
ปลายทาง ไม่ได้รับ
แจ้งจากงานทะเบียน
ราษฎร และจาก
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
แต่มีการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของ
ผู้สูงอายุ จงึมีการ
ติดตามทวงเงนิคืน
จากทายาทหรือญาต ิ

ผู้รับเบี้ยยังชีพไปพัก
อาศัยอยู่ต่างพื้นที่เกิด
เสียชีวิต หรือย้ายออก
นอกพื้นที่โดยแจง้ย้าย
เข้าปลายทาง ไม่ได้รบั
แจ้งจากงานทะเบียน
ราษฎร และจาก
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน แต่
มีการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผูสู้งอาย ุ

1. ส่งข้อมูลลับทะเบยีน
รายชื่อผู้พิการและผู้ปว่ยติด
เชื้อให้งานทะเบียนราษฎร
เพือ่ตรวจสอบประจ าเดือน
ก่อนท าการเบิกจ่าย 
2. งานทะเบยีนราษฎรต้อง
ส่งข้อมูลผู้เสียชีวติและผู้ที่
ย้ายเข้าและออกจากพื้นที่ให้
งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชนก่อนท าการ
เบิกจ่ายประจ าเดือนทุก
เดือน ในช่วงก่อน 1 วันทีจ่ะ
มีการส่งฎีกายังกองคลัง 

งานสวัสดิการสังคม 
และพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายอ านวยการ 

 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการงานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 
 
 

 3. หลักเกณฑ์และขั้นตอน
กาตรวจสอบข้อมูลทาง
ทะเบียนราษฎร 
4. ตรวจสอบจากบัญชี
รายชื่อผู้เสียชวีิตจากงาน
ทะเบียนราษฎร 
5. ขอความร่วมมือฝ่าย
ปกครองในพื้นที่แจ้งในกรณี
ผู้รับเงินเบี้ยยงัชีพเสียชีวิต
และประสานงานกับงาน
ทะเบียนราษฎรให้
ตรวจสอบรายชื่อผู้เสยีชีวิต
ประจ าทุกเดือน 
 

    

 
 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการงานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงค ์
   2. ขั้นตอนการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สงูอายุ
โดยวิธีจ่ายเป็นเงนิสด 
 
 
 
 

 
 
 
การจ่ายเงินเบี้ยยงั
ชีพผู้สงูอายุเป็น    
เงินสด โดยให้
พนักงานถือเงินสด
จ านวนมากลงพื้นที่
ไปจา่ยตามหมู่บา้น 
มีความเสี่ยงที่จะมี
การยักยอกเงิน 

 
 
 
ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ถือเงินสดไป
จ่ายเฉพาะพนักงานฝา่ย
อ านวยการ เพื่อให้ง่ายต่อ
การตรวจสอบและติดตาม 

 
 
 
การควบคุมยังไม่
เพียงพอ จึงควร
ปรับเปลี่ยนวิธี
จ่ายเงินโดยการโอน
เข้าบัญชีทั้งหมด 

 
 
 
การจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายโุดยวิธีจา่ย
เป็นเงินสดโดย
พนักงานถือเงินสด
จ านวนมากลงพื้นทีไ่ป
จ่ายตามหมู่บา้น มี
ความเสี่ยงที่จะถูก
โจรกรรม และเสี่ยงที่
จะมีการยักยอกเงิน
จากพนักงานที่ถือเงิน
ไปจา่ย 

 
 
 
ปรับเปลี่ยนวิธีการจา่ยเงิน
โดยการโอนเข้าบญัชีทั้งหมด 

 
 
 
งานสวัสดิการสังคม 
และพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายอ านวยการ 

 
 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมงานประชาสัมพันธ ์
วัตถุประสงค ์
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนางแลให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 

 
 
การประชาสัมพนัธ์
ล่าชา้ ไม่เปน็ไปตาม 
ก าหนดระยะเวลาที่
กฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวข้องก าหนด 
เนื่องจากหน่วยงาน
เจ้าของเร่ืองส่งข้อมูล
ประชาสัมพนัธ์ชา้ 

 
 
1. ผู้บริหารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบล
นางแลโดยมีค าสั่งแบง่แยก
งาน ซึ่งอยู่ในดุลพนิิจของ
ผู้บริหาร 
2. น าระบบสารสนเทศ 
(เว็บไซต์เทศบาลต าบลนาง
แล) มาใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบล
นางแล 

 
 
ประเมินผลจาก
แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามประเมนิผล 
เพื่อประเมินการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ต าบล 
นางแลประจ าป ี

 
 
การประชาสัมพนัธ์
ล่าชา้ ไม่เปน็ไปตาม
ก าหนดระยะเวลาที่
กฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวข้องก าหนด 

 
 
1. มีการจัดท าแผน
ประชาสัมพนัธ์ประจ าปโีดย
ให้แต่ละหน่วยงานภายในส่ง
ปฏิทินการปฏิบัติงานและ
ปฏิทินกิจกรรมให้งาน
ประชาสัมพนัธ์เพื่อจัดท า
แผนประชาสัมพันธป์ระจ าปี 
2. หน่วยงานภายในเทศบาล
ส่งข้อมูลข่าวสารที่ต้อง
ประชาสัมพนัธ์ให้งาน
ประชาสัมพนัธ์ลงข้อมูลสื่อ
ต่างๆ ก่อน 5 วันที่
ก าหนดให้ออกสื่อ
ประชาสัมพนัธ ์

 
 
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพนัธ ์
ฝ่ายอ านวยการ 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉินดา้น
การเกษตร 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉินด้าน
การเกษตร ถูกต้อง ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

1. ผู้ประสบภัยเรียบ
ร้องความช่วยเหลือ
เต็มจ านวนแต่ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องช่วยเหลือ
เพียงบางส่วน จงึท าให้
ประชาชนเกิดความไม่
ถึงพอใจ 
2. ผู้ประสบภัยแจง้
ความเสียหายเกิน
ความจริง 

1. การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบตัิ
กรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร 
ได้ด าเนนิการตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล 
ระเบียบ กระทรวงการคลงั
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2556 และหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับ
การให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยอนุโลม 

การควบคุมกิจกรรม
การช่วยเหลือ
เกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบตัิ
กรณีฉุกเฉินด้าน
การเกษตรยังไม่
เพียงพอ 

1. ผู้ประสบภัย
เรียกร้องความ
ช่วยเหลือเต็มจ านวน 
แต่ระเบียบที่เก่ียวข้อง
ช่วยเหลือเพียง
บางส่วนตามระเบียบ
ก าหนด จึงท าให้
ประชาชนเกิดความไม่
พึงพอใจ 
2. ผู้ประสบภัยแจง้
ความเสียหายเกิน
ความจริง จึงควรมี
การปรับปรุงการ
ควบคุมให้เพิ่มข้ึน 

1. แจ้งขอความช่วยเหลือ 
ผ่านศนูย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 
2. เน้นย้ าให้เกษตรกรให้
แจ้งข้อมูลตามความเปน็
จริง ขอความร่วมมือก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบใน
พื้นที่ความเสียหายโดยทันที 
และรับรองข้อมูลความ
เสียหาย และให้เจ้าหน้าที่
ลงพื้นทีต่รวจสอบความ
เสียหายอีกครั้ง 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
ฝ่ายอ านวยการ 
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เทศบาลต าบลนางแล 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉินดา้น
การเกษตร 
 
 
 
 

 2. ประสานขอรับการ
ช่วยเหลือเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบตัิกรณี
ฉุกเฉินไปยังหน่วยงานหลัก
ที่ก ากับดูแลเกษตรกรแต่ละ
ด้านของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก่อนหาก
หน่วยงานหลักไม่มี
งบประมาณ เทศบาลต าบล
นางแลจึงด าเนินการ
ช่วยเหลือโดยยึดอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉินด้าน
การเกษตร 
 
 
 
 

 3. เน้นย้ าให้เกษตรกรแจ้ง
ข้อมูลตามความเป็นจริง 
และให้ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
รับรองข้อมูลความเสียหาย 
และให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ตรวจสอบความเสียหาย 
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เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6. กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้นงานสารบรรณ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกตอ้งตาม
ระเบียบและสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหา
และน าไปปฏิบตั ิ
 
 
 
 

 
การจัดเก็บเอกสาร
เกิดความเสี่ยง
เนื่องจากสถานที่
จัดเก็บเอกสารไม่
เป็นระเบียบและไม่มี
ระบบความปลอดภัย 
จึงอาจท าให้เอกสาร
สูญหายได ้
 

 
1. มีเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ
ด้านงานบริหารทั่วไป งาน
สารบรรณ 
2. มีการจัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นหมวดหมู่ 
3. ใช้ระบบสารสนเทศช่วย
ในการสื่อสาร 

 
การควบคุมที่มีอยู่ยัง
เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ระดับ
หนึ่ง 

 
1. สถานที่เก็บเอกสาร
ไม่เพียงพอและไม่มี
ระบบความปลอดภัย 
2. ระบบอินเตอร์เน็ต
ไม่มีความสมบูรณ์ท า
ให้ไม่สามารถใช้งานได้
ทันท่วงท ี

 
1. จัดหาสถานที่เก็บเอกสาร
ให้เพียงพอ และต้องมีระบบ
ความปลอดภัย 
2. ด าเนินการปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ตของเทศบาลให้
มีประสิทธิภาพ 

 
งานบริหารทั่วไป 
ฝ่ายธุรการ 

 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

7. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อให้การด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง
เป็นไปตามระเบยีบฯ 
   2. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างทันตาม
แผนการจัดหาพสัด ุ

 
 
 
 
 
 

 
 
1. ด าเนินการจัดหา
พัสดุไม่ทนัต่อการ
จัดท าโครงการตา่งๆ 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุยงั
ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 

 
 
1. ประเมินผลจากการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง มี
พัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อ
การใช้ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากการ
ตรวจสอบของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะ 
จงในห้วงใกล้สิ้นปี 
งบประมาณ บางครั้ง
ไม่เป็นไปตาม
แผนการจัดหาพสัดุ 
และยังไม่มี
งบประมาณเพียงพอ  

 
 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
เจ้าหน้าที่พสัดุยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
จัดให้มีการซักซ้อมวิธีการ
ปฏิบัติ หรือส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานดา้นพสัดุ
ของส านัก/กอง เข้ารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานดา้น
พัสด ุ

 
 
งานพสัดุส านักปลัด 
ฝ่ายธุรการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
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ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

8. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ด้านบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

 
 
การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบยีบ 
ข้อบังคับด้าน
บริหารงานบุคคล 

 
 
1. ส่งบุคลากรเข้าอบรม
กฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวข้องทุกส านัก/กอง 

 
 
ประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่

 
 
ระเบียบ หลักเกณฑ์
และข้อกฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

 
 
มีการประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล โดยการแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้
รับทราบเปน็ปัจจุบนั 

 
 
งานการเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
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ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9. กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร 
วัตถุประสงค ์
   1.เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบยีนราษฎร
ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ 
   2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มารับบริการ 
 
 
 
 

 
 
1. สถานที่ในการ
ให้บริการประชาชน 
2. ครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การเก็บรักษา
เอกสารไม่เพียงพอ 
ท าให้ยากต่อการ
ควบคุมและ
ตรวจสอบเอกสารที่
ส าคัญ 

 
 
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารส าหรับ
จัดเก็บเอกสารส าคัญและ
เอกสารที่จ าเป็นต้องใช้
ประกอบการปฏิบัตงิาน
ประจ าเพิ่มเติม 

 
 
1. ติดตาม
ประเมินผลการจัดตั้ง
งบประมาณประจ าปี 
และนโยบายในการ
จัดตั้งส านักงาน
ทะเบียนท้องถิ่น 
2. ให้นายทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลนางแลท าการ
ตรวจติดตามปละ
ประเมินผลอยา่ง
ใกล้ชิด 
 

 
 
สถานที่ในการ
ให้บริการประชาชน
และครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การเก็บรักษาเอกสาร
ไม่เพียงพอ 

 
 
1. ตั้งงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีจัดซื้อตู้เอกสาร
ส าหรับจัดเก็บเอกสารส าคัญ
และเอกสารที่จ าเปน็ต้องใช้
ประกอบการปฏิบัตงิาน
ประจ า 
2. เสนอคณะผู้บริหาร
ด าเนินการจัดตั้งส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
นางแล 

 
 
งานทะเบียนราษฎร 
ฝ่ายธุรการ 
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ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
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ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

10. กิจกรรมนิติการ 
วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามกรณีที่มีการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
   2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ร้องเรียน 
   3. เพื่อบังคับให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องตามกรณีที่มี
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
 

 
 
1. ประชาชนไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย
และประชาชน
บางส่วนนั้นไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบที่
บังคับใช้ในท้องถิ่น 
2. ขาดความร่วม มือ
จากผู้น าชุมชนใน
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหา 

 
 
1. มีศูนย์รับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน, ศูนย์รับแจ้ง
ข่าวสารการทุจริง และศูนย์
ด ารงธรรมประจ าเทศบาล 
2. มีการแต่งตั้งและมอบ
อ านาจหนา้ที่ความ
รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าทีไ่ว้
อย่างชัดเจน 
3. มีการเพิ่มความรู้ทักษะ
ความสามารถให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบด้าน
ระเบียบกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
1. ก่อนลงมือปฏิบัติ
และภายหลังการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
มีการประชุมคณะ 
ท างานภายในองค์กร
กับหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้รับการ
ประสานทุกคร้ัง 
 

 
 
1. ประชาชนไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
และประชาชนบางส่วน
นั้นไม่มีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมาย 
ระเบียบทีบ่ังคับใช้ใน
ท้องถิ่น 
2. ขาดเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการ
ปัญหา เช่น 
เครื่องวัดเสียง 
เครือ่งมือวัดฝุ่นละออง 
 

 
 
1. จัดให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบที่ส าคัญให้แก่ผู้น า
ชุมชน และประชาชนใน
พื้นที่รับผดิชอบ 
2. เสนอให้ตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะ
ใช้ในงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างานตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกปีงบประมาณ 

 
 
งานนิติการ 
ฝ่ายธุรการ 
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ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

10. กิจกรรมงานนิติการ 
 
 
 
 
 

3. ขาดเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และการจัดการ
ปัญหา เช่น 
เครื่องวัดเสียง 
เครื่องวัดฝุ่นละออง 
4. ขาดการติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการแก้ไข
เร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

4. จัดท าหนังสือขอความ
ร่วมมือก านันผู้ใหญ่บา้นใน
การเข้าร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและประสาน
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 
5. เพิ่มช่องทางการรับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ครบ
ทุกช่องทาง 

2. มีการรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารทุก
ระยะเพื่อติดตามผล
การด าเนินงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ 
3. มีการแจ้งผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และการด าเนนิการ
แก้ไขปัญหาของผู้
ร้องเรียนและผู้ถูก
ร้องเรียน 

3. ขาดความร่วม มือ
จากผู้น าชุมชนในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และด าเนนิการแก้ไข
ปัญหา 

4. จัดประชุมท าความเข้าใจ
กับผู้น าชุมชน ประชาชนใน
เขตพื้นที่เพื่อขอความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ 
และเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
5. จัดท าทะเบียนควบคุม
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์
6. จัดระบบสารสนเทศแยก
เป็นสัดสว่นและเป็นปัจจบุัน 
สามารถสื่อสารประสานงาน
กับหน่วยงานหรือกองอื่นใน
สังกัดได้อย่างทันท่วงท ี
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ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

10. กิจกรรมงานนิติการ 
 
 
 
 
 

    7. ด าเนินการประชา 
สัมพันธ์ การด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
8. มีการจัดท าหนังสือถึง
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ก่อนการปฏิบัติ/ลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
กรณีร้องเรียน 
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ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
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ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

10. กิจกรรมงานนิติการ 
 
 
 
 
 

    9. มีการจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
แจ้งให้แก่ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
และแจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลให้แก่ผู้ร้องทุกข์และ
ผู้ถูกร้องทุกข์รับทราบ 
ภายใน 15 วันนบัแต่ได้
รับค าร้อง 
10. ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนนิการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ให้ครบทุกเร่ือง 
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การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

11. กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รบัความเดือดร้อนจากภัย
พิบัติไดท้ันท่วงท ี
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย
ชีวิต ทรัพย์สนิ ทั้งของทางราชการและ
ประชาชน 
 
 
 
 

 
 
 
การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติในพืน้ที่
ต าบลนางแล  
ไม่ทั่วถึง 
 
 
 

 
 
 
1. แต่งตั้งคณะท างานจาก
ฝ่ายปกครองในพืน้ที่ร่วมกับ
สมาชิกสภาเทศบาลในการ
ส ารวจก่อนการให้ความ
ช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ 
2. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่
อยู่เวร ระวังเหตุ ตลอด 24 
ชั่วโมงและมีการ
ประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 
ประเมินผลจาก
ระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัต ิ

 
 
 
1. พื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ า 
เมื่อเกิดฝนตกหนัก
ต่อเนื่อง ยังมีปัญหา
น้ าปา่ไหลเข้าท่วม
บ้านเรือนประชาชน
ซ้ าซาก 
ทุกปี 
 

 
 
 
1. จัดอบรมให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจให้กับฝ่าย
ปกครอง สมาชิกสภา
เทศบาล ตลอดจนประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการให้
ความช่วยเหลือ ขั้นตอน 
วิธีการให้ความช่วยเหลือ 
และวิธีการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับภัย
พิบัต ิ
 

 
 
 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ฝ่ายธุรการ 
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หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

11. กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน 
 
 
 
 
 

 3. จัดโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือนเพื่อช่วยเหลือใน
ราชการกรณีเกิดภัยพิบัต ิ
4. บูรณาการร่วมกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ใกล้เคียงเพื่อจัดท าแผน
แก้ไขปัญหาอุทกภัย 

 2. การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยยังล่าช้า
และไม่ทั่วถึง เนื่องจาก
อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ
การแก้ไขปัญหา เช่น 
เครื่องสูบน้ า 
รถบรรทุกน้ า 
รถดับเพลิง 
3. พนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยมีไม่เพียงพอต่อการ
แก้ไขปัญหา 

2. ซ้อมแผนป้องกันให้
ชัดเจนและมีการประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทันที
เมื่อประสบภัย 
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12. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ เด็ก 
เยาวชน กลุ่มเสีย่งไม่เข้าไปยุง่เก่ียวกับยา
เสพติด รวมถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ลดลงและหมดไปในที่สุด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การปฏิบัติงานมีการ
ประสานงานกับ
หลาย ๆ หน่วยงาน 
ท าให้ไม่มีความ
ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
1. จัดท าแผนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดแบบบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่รู้ถึงภัย
ของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
 

 
 
 
มีตู้รับจดหมายและ
เปิดสายรับแจง้
เบาะแสยาเสพติด
ภายในหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน 
 

 
 
 
ผู้ติด ผู้เสพ มีจ านวน
มากข้ึน และผูท้ี่ได้รบั
การบ าบดัแล้วหัน
กลับมาเสพยาเสพติด
อีก 

 
 
 
1. รณรงค์ประชาสัมพนัธ์
สร้างแนวคิดใหม่ให้กับ
ประชาชนให้ตระหนักว่าการ
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
เป็นหน้าที่ของทุก คน และ
ภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดระดับต าบลและมี
การด าเนินการให้ต่อเนื่อง 
 

 
 
 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ฝ่ายธุรการ 
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13. กิจกรรมการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อให้องค์กรมีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัยในการใช้งาน 
   2. เพื่อลดปัญหาในการท างานที่เกิดจาก
การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
เพิ่มความปลอดภัยและลดภัยคกุคามใน
การโจมตีทางไซเบอร์และความเสียหาย
ของอุปกรณ์และข้อมูลขององค์กร 
 
 
 
 
 

1. ระบบเครือข่ายไม่
มีการดูแลปรับปรุง
บ ารุงรักษา จงึท าให้
อาจเกิดปัญหาใน
การใช้งาน 
2. ระบบเครือข่าย
ล้าสมัย ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
 3. ระบบเครือข่าย
ไม่มีการป้องกันดา้น
ความปลอดภัย ท า
ให้อาจถูกโจมตีทาง
ไซเบอร์ได้โดยงา่ย 
และเกิดความ
เสียหายขึ้นในองค์กร 

1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ให้ทันสมัย มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย 
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การควบคุมภายในที่
มีอยู่สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ 

1. ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีความ
ล้าสมัย ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานและขาดการ
ดูแลบ ารุงรักษาท าให้
เกิดความไม่ปลอดภัย
ในการใช้งานและเสี่ยง
ต่อภัยคุกคามท าให้
ระบบไม่สามารถใช้
งานได้หรือเกิดความ
เสียหายของอุปกรณ์
และข้อมูล 

1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ให้ทันสมัย มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย 
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ฝ่ายธุรการ 



แบบ ปค. 5 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
14. กิจกรรมงานการเงินและบญัชี 
วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ถูกต้อง หน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณ
เพียงพอในการเบิกจ่าย และมีเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจ่ายรวมทัง้การลงลายมือ
ชื่อ พร้อมด าเนินการแก้ไข ถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. การเบิกจ่ายเงิน
ล่าชา้ 
2. เอกสารเบิก
จ่ายเงินไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

 
 
 
1. กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2. ความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที ่
3. ค าสั่งมอบหมายงาน 
4. นโยบายของผู้บริหาร 

 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่มี
ความเหมาะสม แต่
ยังไม่เพียงพอ 

 
 
 
1. การเบิกจ่ายเงิน
ล่าชา้ 
2. เอกสารเบิกจ่ายเงิน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
 
 
1. ซักซ้อมความเข้าใจ 
ขั้นตอนการวางฎีกาเบิกจ่าย
และเอกสารที่ใช้ประกอบให้
แต่ละส านัก/กอง 
2. การส่งคืนฎีกาในกรณี
เอกสารประกอบฎีกาหรือลง
ลายมือชื่อไม่ครบถ้วน
ในทันทีทีต่รวจพบ และลง
สมุดคุมการส่งคืนฎีกาเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ 
3. จัดท าแบบตรวจสอบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้แต่ละกอง 

 
 
 
งานการและบัญช ี
ฝ่ายบริการงานคลัง 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
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ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

15. กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อให้การด าเนินงานพสัดุและ
ทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. โครงการก่อสร้าง
มีการเบิกจ่ายเงิน
ล่าชา้เนื่องจาก
บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานและ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

 
 
 
1. หากได้มีการตรวจรับงาน
จ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
ผู้รับผิดชอบจัดสง่เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้กอง
คลังโดยเร็ว 
2. กรณีที่ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านมาตรวจรับงานไม่
ครบตามค าสัง่ ขอให้ 

 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่มี
ความเหมาะสมแต่ยัง
ไม่เพียงพอ 

 
 
 
การเบิกจ่ายโครงการ
ก่อสร้างยังมีความ
ล่าชา้เนื่องจากบันทึก
ผลการปฏบิัติงานและ
เอกสารประกอบที่
เก่ียวข้องไม่ครบถ้วน 

 
 
 
1. เร่งรัดและติดตามเอกสาร
ที่สมบูรณ์เพื่อน ามา
ประกอบการเบิกจ่าย 
2. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสารก่อน
จัดส่งให้กับกองคลัง 
3. ซักซ้อมวิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้องและรวดเร็วในการ
เบิกจ่ายตามโครงการ 

 
 

 
 
 
งานพสัดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

15. กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค ์
   2. เพื่อให้การควบคุมและการตรวจสอบ
พัสดุ ครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. ไม่มีสถานที่เก็บ
รักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

 
 
 
ได้มีการจัดเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ให้อยู่ในบริเวณ
ส านักงาน 

 
 
 
มีการจัดเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ไว้ที่บริเวณ
ส านักงาน แต่ก็ยัง
กระชัดกระจายไม่
เหมาะสม 

 
 
 
1. ไม่มีสถานที่เพียงพอ
ส าหรับการจัดเก็บพัสด ุ
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สนิ
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
2. พัสดุ ครุภัณฑ์ที่อยู่
ในความรับผิดชอบอยู่
กระจัดกระจายไม่เปน็
ที่ 
 

 
 
 
1. จัดหาสถานที่ที่มีความ
ปลอดภัย และสะดวกต่อ
การจัดเก็บและตรวจสอบ 
2. ก าชับให้เจ้าหน้าทีผู่้ใช้
พัสดุ ครุภัณฑ์น าออกไปใช้
นอกสถานที่ให้จัดท าบนัทึก
ข้ออนุญาตผู้มีอ านาจทุกครั้ง 
3. มีการตั้งงบประมาณใน
การปรับปรุงสถานที่ปฏิบตัิ
ราชการให้เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานและจัดเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
 

 
 
 
 งานพสัดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

16. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านจัดเก็บรายได ้
2. เพื่อให้การรับแบบ แจ้งรายการ
ทรัพย์สิน (ภรด.2) ถูกต้องตามความเป็น
จริง 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพติดตามลูกหนี้ภาษี
ค้างช าระ 
    
 

 
 
1. ผู้เสียภาษีไม่มา
ช าระครบตามบัญชี
รายชื่อ 
2. ผู้ช าระภาษีขอลด
ภาษ ี
3. ผู้เสียภาษีย้ายที่
อยู่ 

 
 
1. กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2. ความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที ่
3. ค าสั่งมอบหมายงาน 
4. นโยบายของผู้บริหาร 

 
 
1. ตรวจสอบการ
จัดส่งหนังสือ 
2. ส่งหนังสือแจ้งถึง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
แล้วประเมินผล 

 
 
1. ผู้เสียภาษีไม่มา
ช าระครบตามบัญชี
รายชื่อ 
2. ผู้ช าระภาษีขอลด
ภาษ ี
3. ผู้เสียภาษีย้ายที่อยู่ 

 
 
1. ต้องมีการติดตาม
ประเมินผลเป็นประจ า 
2. ติดตามการส่งหนังสือ
ประชาสัมพนัธ์ให้กับ
ประชาชน 

 
 
งานพฒันารายได ้
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ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
17. กิจกรรมงานธุรการ 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อการปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสาร
บรรณเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล การประสานงานทัง้ภายใน
และภายนอกทันเวลา และการจัดเก็บ
เอกสารเป็นไปอย่างมีระเบียบ ค้นหา
เอกสารต่างๆ ได้งา่ย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การใช้เวลาในการ
ค้นหาเอกสารนาน 
และเอกสารอาจ 
สูญหาย 
 

 
 
 
ด าเนินงานสารบรรณอย่าง
เป็นระบบ โดยการบริหาร
เอกสารตั้งแต่การรับ การส่ง 
การเก็บรักษา การยืม จนถึง
การท าลายอย่างเปน็ระบบ
เพื่อป้องกันการสูญหาย 
 

 
 
 
ด าเนินงานสารบรรณ
อย่างเป็นระบบ โดย
การบริหารเอกสาร
ตั้งแต่การจัดท าการ
รัก การส่ง การเก็บ
รักษา การยืมจนถึง
การท าลายอย่างเปน็
ระบบ มีการสญูหาย
น้อยลง 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
งานธุรการ 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

18. กิจกรรมงานแบบแผนและก่อสร้าง 
วัตถุประสงค ์
   เพือ่การปฏิบัติงานด้านการส ารวจ
ออกแบบ การจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายขุดดิน ถมดิน และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 
1. การใช้เคร่ืองมือ
ระบุพิกัด N-E ยังมี
ข้อจ ากัดในเร่ืองของ
ความแม่นย า ท าให้
การส ารวจมีความ
คลาดเคลื่อน 
2. เจ้าหน้าที่ที่จัดท า
ราคากลางงาน
ก่อสร้างยังขาดความ
ช านาญ 

 
1. ออกส ารวจและ
ตรวจสอบพื้นที่เพื่อน าข้อมูล
มาจัดท างบประมาณ 
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้
ตรงจุด 
2. การจัดท าราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ
ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ยังขาดความ
ช านาญในการจัดท า 

 
1. ออกส ารวจและ
ตรวจพื้นที่ให้ตรงจุด
และความต้องการ
ของชาวบา้น บน
หลักพื้นฐานงานชา่ง
ตามแผนงานที่วางไว ้
2. ส่งพนักงานเข้า
อบรมการจัดท าราคา
กลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ที่
เก่ียวข้อง 

 
1. พิกัดแกน N-E ใน
การส ารวจมีความ
คลาดเคลื่อนสูง 
2. ผู้ท าราคากลางขาด
ความช านาญในการท า
ราคากลาง เกณฑท์ า
ราคามีการ
เปลี่ยนแปลง 
3. ประชาชนในพืน้ที่
ขาดความรูความเข้าใจ
ในด้านกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
กฎหมายขุดดิน ถมดิน 
และอ่ืนๆ 

 
1. ใช้เคร่ืองมือระบุพิกัดแกน 
N-E ที่มีความแม่นย าสูง 
และควรระบุจุดอ้างอิงที่เป็น
วัตถุร่วมด้วย 
2. ให้เจ้าหน้าที่ผูท้ าราคา
กลางเข้ารับการอบรมในการ
จัดท าราคากลางตาม
กฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

 
ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

18. กิจกรรมงานแบบแผนและก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ประชาชนในพืน้ที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจในด้าน
กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายขุดดิน ถมดิน และ
อ่ืนๆ  
4. ผู้น าชุมชนยงัไม่เข้าใจถึง
ขั้นตอนการปฏิบัตติาม
กฎหมายควบคุมอาคาร จึง
ท าให้เกิดการสื่อสารกับ
ชาวบ้านคลาดเคลื่อนจากที่
กฎหมายก าหนดไว ้
 

3. อบรมให้ความ
ประชาชน/แผน่พับ /
ประกาศ/อื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 
4. อบรมให้ความรู้
กับผู้น าชุมชน 

4. ผู้น าชุมชนยงัไม่
เข้าใจถึงข้ันตอนการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร จึงท า
ให้เกิดการสื่อสารกับ
ชาวบ้านคลาดเคลื่อน
จากที่กฎหมายก าหนด
ไว ้

  

 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

19. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อการออกส ารวจและซ่อมแซมระบบ
สาธารณปูโภค 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การออกซ่อมระบบ
สาธารณปูโภคไมท่ัน
เหตุการณ์ 

 
 
จัดท าแผนและงบประมาณ
และเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้
เพียงพอและเหมาะสม 

 
 
เตรียมความพร้อม
ของแผนงานและ
งบประมาณ ความ
พร้อมของอุปกรณ์
และเครื่องมือให้
เพียงพอและ
เหมาะสม 

 
 
การออกซ่อมระบบ
สาธารณปูโภคไมท่ัน
เหตุการณ์ 

 
 
จัดท าแผนและงบประมาณ
และเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ เครื่องมือให้
เพียงพอและเหมาะสม 

 
 
งานสาธารณูปโภค 

 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
 

 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

20. กิจกรรมงานวิศวกรรมโยธา 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้มีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร มา
รับรองแบบตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องตามแผนงานเทศบาล และ
เพื่อให้อาคารที่ท าการยืน่ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารมีความแข็งแรงและ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ไม่มีวิศวกร ระดับ
สามัญวิศวกร 
2. แบบก่อสร้าง
อาคารไม่เป็นไปตาม
หลักวิศวกรรม 

 
 
1. ตั้งงบประมาณเพื่อจ้าง 
วิศวกร ระดับสามัญวิศวกร 
ให้เพียงพอและเหมาะสม
ตามแผนงานเทศบาล 
2. ให้มีวิศวกรรับรองแบบ 
อาคารที่เข้าข่ายตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร 

 
 
กิจกรรมส าหรับการ
ควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อให้
ถือปฏิบติตาม
กฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
 
1. ไม่มีวิศวกร ระดับ
สามัญวิศวกร 
2. แบบก่อสร้างอาคาร
ไม่เป็นไปตามหลัก
วิศวกรรม 
 
 

 
 
1. ตั้งงบประมาณเพื่อจ้าง 
วิศวกร ระดับสามัญวิศวกร 
ให้เพียงพอและเหมาะสม
ตามแผนงานเทศบาล 
2. ให้มีวิศวกรรับรองแบบ 
อาคารที่เข้าข่ายตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร 
 
 

 
 
งานวิศวกรรม 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
21. กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการระบาดของ
โรค และการควบคุมโรคโดยการสร้างความ
ร่วมมือให้ประชาชนท าลายแหลง่เพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลายในครัวเรือนและชุมชนเปน็การ
ลดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

 

 
ความเสี่ยงการเกิด
โรคไข้เลือดออกและ
จ านวนผูป้่วย
ไข้เลือดออกในพื้นที่ 
 
 

 
- ประชาสัมพนัธ์ขอความ
ร่วมมือท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ในครัวเรือน 
ชุมชน โรงเรียน วัด 
- มีการบังคับใช้เทศบัญญัติ
อย่างจริงจังและ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
เข้าใจครอบคลุมและทั่วถึง 
- ใช้โครงการควบคุมป้องกัน
โรคแบบมีส่วนร่วมเป็น
เครื่องมือในการควบคุม 

 
พบผู้ปว่ยโรค
ไข้เลือดออก จ านวน 
13 ราย ซึ่งเพิ่มจากปี
ที่ผ่านมา 

 
จ านวนผูป้่วยโรค
ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 

 
- บังคับใช้เทศบัญญัติอย่าง
จริงจัง 
- ติดตามผลการส ารวจแหลง่
เพาะพันธุ์ยงุลาย 
- รณรงค์การท าลายแหลง่
เพาะพันธุ์ยงุลายทุก
ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดย
มี อสม.เป็นแกนน าหลัก 
- จัดให้มีการก าจัดท าลาย
แหล่งลูกน้ ายงุลายทุกวัน
ศุกร์ 
- จัดแข่งขันหมู่บ้านปลอด
ลูกน้ ายุงลายทุกหมู่บ้าน 
 

 
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

22. กิจกรรมงานสุขาภิบาลโรงฆ่าสัตว์ 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อรักษาความสะอาด และการ
สุขาภิบาลโรงฆา่สัตว์ตาม พรบ.ควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจ าหนา่ยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่
ปลอดภัย 

 

บริเวณภายในโรงฆา่
สัตว์ไม่สะอาดและ
บริเวณภายนอก
อาคารโรงฆ่าสตัว์มี
ขยะตกค้าง 
 
 

- ตรวจสุขาภิบาลโรงฆา่สัตว์
อย่างน้อยอาทิตยล์ะ 2 ครั้ง 
- พัฒนาศักยภาพพนักงาน
ประจ าโรงฆ่าสตัว์ โดยส่งเข้า
รับการอบรม 
- ท าความสะอาดทุกครั้ง
หลักจากฆ่าสัตว ์
- มีการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

โรงฆ่าสัตวไ์ม่สะอาด 
การก าจัดสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยไม่ถูก
สุขลักษณะ 

- บริเวณภายในโรงฆา่
สัตว์ไม่สะอาด 
-  บริเวณภายนอก
อาคารโรงฆ่าสตัว์มี
ขยะตกค้าง ไมไ่ด้รับ
การก าจัดอย่างถูกวิธ ี

- จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาด และ
เพียงพอ ตลอดจนมีแรงดัน
ที่เหมาะสมในการฉีดลา้งท า
ความสะอาด 
- ท าความสะอาดโรงฆ่าสตัว์
เป็นประจ าทุกวัน ทั้งก่อน
และหลังการฆ่าสัตว ์รวมถึง
ภายนอกรอบอาคาร 
- จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ
และมีจุดรวบรวมขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูก
สุขลักษณะก่อนส่งก าจัดตาม
หลักสุขาภิบาล 
- จัดให้มีอ่างล้างมือชนิดทีไ่ม่
ใช้มือหรือส่วนของแขน 
เปิด/ปิด 

งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

23. กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบกิจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้การด าเนินการจัดท าฎีกา
เบิกจ่ายเบิกจ่ายเงนิเป็นไปตามระเบียบที่
เก่ียวข้อง ถูกต้องและรวดเร็ว 

 

 
การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินลา่ชา้ 
 
 

 
แจ้งก าชับให้เจ้าหนา้ที่ผูท้ี่
รับผิดชอบปฏิบัติหนา้ที่ตาม
ค าสั่งมอบหมายงาน 

 
พบว่าการจัดท าฎีกา
เบิกจ่ายไม่เปน็ไป
ตามระเบียบ 

 
การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินลา่ชา้ไม่เป็นไป
ตามก าหนด 

 
- จัดฝึกประสบการณ์ให้
ความรู้ เรื่องการจัดท าฎีกา
เบิกจ่ายเงินโดยกองคลัง 
- ติดตามก าชับดูแลการ
จัดท าฎีกาให้เป็นไปตาม
ก าหนด 
 

 
งานการเงนิและบัญชี  
กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
24. กิจกรรมงานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้การด าเนินงานมปีระสิทธิภาพ 
การจัดงานและการเบิกจา่ยถูกต้องตาม
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 

 
เร่ืองรูปแบบการจัด
งานไม่แนน่อน 
เนื่องจากมีการ
ประชุมเตรียมจัดงาน
น้อยส่งผลถึงการ
จัดหาพัสดุที่จะใช้ใน
การด าเนินโครงการ 
จึงท าให้การเบิก
จ่ายเงินลา่ชา้ 

 
ก าหนดรูปแบบการเขียน
โครงการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ และมีหลายฝ่าย
ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนด าเนินการตาม
โครงการ 

 
การควบคุมภายในที่
มีอยู่มีความเพียงพอ
และมีการปฏิบตัิ
อย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก
การหาข้อสรุปการจัด
งานล่าช้า เนื่องจาก
การประสานงานหลาย
ฝ่าย สง่ผลให้เวลา
จัดเตรียมงานมนี้อย 
ไม่เหมาะสมกับ
เป้าหมายโครงการ 
จนถึงการเบิกจ่ายเงนิ
ล่าชา้เนื่องจากเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 
ไม่ครบ 

 
การจัดประชุมหารือก่อน
การจัดท าโครงการมีการ
มอบหมายงานให้แต่ละฝา่ย
ช่วยงานตามโครงการ หา
ข้อสรุปในการจัดงานและส่ง
ข้อสรุปให้การจัดงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรไปยังทุก
ฝายที่เก่ียวข้องเพื่อความ
เข้าใจถูกต้องตรงกัน 

 
งานส่งเสริมศาสนา 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

25. กิจกรรมงานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้การเสนอขอประเมินวิทยฐานะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกต้อง
ตามระเบียบฯ 

 

 
ผู้ปฏิบัตงิานขาด
ทักษะในการปฏบิัติ 
งานการเจ้าหน้าที่ 
และผู้รับการประเมิน
ขาดประสบการณ์ใน
การจัดท าเอกสาร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานการ
เจ้าหน้าที่และครู เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการขอ
ประเมินวิทยฐานะของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
ติดตามผลการ
รายงานการเข้ารับ
การอบรมและผล
การขอเลื่อนวิทย
ฐานะของคร ู

 
ผู้ปฏิบัติขาดทักษะใน
การปฏิบัติงานการ
เจ้าหน้าที่ และครูผู้
ขอรับการประเมินขาด
ประสบการณ์ในการ
จัดท าเอกสารต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

 
ให้ผู้ปฏิบัติเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความช านาญ 

 
งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

26. กิจกรรมงานธุรการ 
วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้การรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
การจัดเก็บเอกสาร ถูกต้อง รวดเร็วเป็นไป
ตามระเบียบฯ 

 

 
มีการจัดส่งเอกสาร
ไปยังหนว่ยงาน
ภายนอกล่าช้า และ
พบข้อผิดพลาดของ
เนื้อความ การ
จัดเก็บเอกสารไม่
เรียบร้อย 

 
โดยจัดพนักงานเจา้หน้าที่ที่
มีอยู่รับผิดชอบงานธุรการ
ควบคู่กับภาระหนา้ที่ประจ า 

 
การติดตามและ
ประเมินผลจาก
ทะเบียนหนงัสือ รับ 
– ส่ง หนังสือราชการ
ของกองการศึกษา
เป็นปัจจบุัน และ
ความทันเวลาของ
การจัดส่งหนังสือ
ราชการ 

 
1. การจัดหนังสือ
ภายในยังพบ
ข้อบกพร่องไม่ได้ลง
เลขบันทึกข้อความ
ภายใน 
2. การจัดเก็บหนังสือ
ราชการไมไ่ด้จัดเก็บใน
แบบเดียวกันของแต่
ละงาน ท าให้เกิดความ
ล่าชา้ในการสบืค้น 

 
1. ตรวจทานลงเลขบันทึก
และหนังสือภายนอกให้เป็น
ปัจจุบนั 
2. ก ากับการจัดส่งเอกสาร
ส าเนาให้งานธุรการกลาง
ทันทีที่ด าเนินแล้วเสร็จ 
3. ซักซ้อมการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นทิศทาง
เดียวกันและถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอ่ืนๆ  
นอกเหนือจากงานประจ า 

 
งานธุรการ  
ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนางแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคมุภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

27. กิจกรรมงานการเงินและบญัชี 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้การจัดท าฎีกาถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนั สามารถเบิกจ่ายเงนิไดต้าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั ข้อ 47 

 

ความล่าช้าของการ
จัดท าเอกสาร
ประกอบฎีกา
เบิกจ่าย 

ด าเนินการจัดท าฎีกาขอ
อนุมัติเบิกเงินเพื่อน าส่ง
หน่วยงานผู้เบิก (กองคลัง) 
โดยเร็วไม่เกิน 3 วันนบัจาก
วันที่ไดต้รวจรับทรัพย์สนิ
หรือตรวจรับงานถูกต้องครบ
ตามจ านวน 

ประเมินผลจาก
ระยะเวลาในการส่ง
ฎีกาเบิกจ่ายเงินให้
ครูผู้ดูแลเด็ก 

การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนนุศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก เช่น เงินเดือน 
ค่าจ้าง เงนิเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว และ
เงินผู้ดู แลเด็ก เงิน
ประกัน  สังคม ต้องรอ
หนังสือสั่งการจากกรม
ส่งเสริมฯก่อนที่จะมี
การเบิกจ่าย จึงท าให้
เกิดความล่าชา้ 

ในการด าเนินการติดตาม
หนังสือสั่งการและหนังสือ
ซักซ้อมจากกรมส่งเสริมฯ
เป็นประจ า หากไม่มี
แนวทางที่ชัดเจน ให้รีบ
หารือกับกองคลังอย่าง
เร่งด่วน 

งานการเงนิและบัญช ี
ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

                                                                 
 

(นายสุรินทร์     เข่ือนเพชร) 
นายกเทศมนตรีต าบลนางแล 

วันที่  21  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 


