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แบบ ปค.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการคบคุมภายใน 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

 
เรียน นายอำเภอคอนสาร 

  เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ ้นสุด          
วันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ในด้านการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลห้วยยาง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน       
มีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ           
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  1.1 งานสารบรรณ มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การจัดเก็บ
เอกสารยังไม่เป็นระบบ ค้นหายาก สถานที่จัดเก็บเอกสารคับแคบ อยากในการค้นหา 

  1.2 งานการบริหารงานบุคคคล เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไป
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน  

  1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังต้องมีการควบคุมภายใน เกี่ยวกับปัจจัยภายนอก 
ในการดำเนินการในเรื่องแผนการจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ พร้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
เกิดข้ึนโดยไม่สารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  

             1.4 งานการเงินและบัญชี มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานประกอบครบถ้วน จัดทำฎีกาไม่
ถูกต้อง ทะเบียนคุมต่างๆไม่ครบ มีการลงบัญชีผิดหมวดผิดประเภท  จัดทำงบการเงินประจำเดือนไม่ทันกำหนด  
จึงต้องมีการควบคุมต่อไป 

/1.5 งานการเงิน 
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   1.5 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือยังคงมียอดหนี้ค้างชำระที่ลูกหนี้ยังไม่มาชำระภาษี จึง
จำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

  1.6 งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการ
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการจ่ายเงินทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ยังขาดการควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง 

  1.7 งานควบคุมงานก่อสร้าง ยังคงมีความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานก่อสร้าง ถือ
เป็นความเสี่ยงในระบบ ข้อกฎหมาย ที่ต้องมีการควบคุมดูแลทุกครั้งที่มีการเข้าดำเนินงาน เช่น ก่อสร้างถนน
คอนกรีต รางระบายน้ำ ถนนลูกรัง การต่อเติมอาคาร สำนักงานต่าง ๆ พบจุดอ่อนในการควบคุมงานก่อสร้าง 
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  

  1.8 งานส่งเสริมการศึกษา พบว่า บุคลากรยางส่วนยังขาดประสบการณ์ด้านปฐมวัย ,ส่ง
เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเรื่องการเรียนการสอนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่สม่ำเสมอ 

  1.9 งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยัง
พบว่าปริมาณงานมากหว่าคน ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคลอบผลการประเมิน การ
ติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป 

  1.10 งานส่งเสริมสุขภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่มีการดำเนินงานตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติ แต่การดำเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ในส่วนของการเงินบัญชี
และพัสดุและงบประมาณมีการจัดทำทะเบียนคุมแต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน จึงยังต้องมีการควบคุมการดำเนินงานในทุก
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  1.11 งานพัฒนาชุมชน การควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน  ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้นและมีจำนวนมาก ซึ่งทำให้ระบบข้อมูลต่างๆยังไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยงเนื่องจาก
จ่ายเป็นเงินสดอาจเกิดการผิดพลาดได้มากกว่าโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ จึงต้องมีการควบคุมการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
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/2.การปรับปรุง... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  1.1 งานสารบรรณ  
                            - แยกแฟ้มแต่ละกองงานออกอย่างชัดเจน เก็บหนังสือให้เป็นปัจจุบัน  
  1.2 งานการบริหารงานบุคคคล  

          - ประชุมวางแผนการจัดทำกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม และจัดคนให้เหมาะสม
กับตำแหน่งงานที่ตัวเองรับผิดชอบ 
  1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                             - อยู่เวรระวังเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ  

                             - จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

                             - ใหค้วามรู้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง 

                             - จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 
             1.4 งานการเงินและบัญชี 

                            - เพ่ิมการตรวจสอบฎีกาและเช็คสั่งจ่ายให้มากขึ้น 

                             - ทบทวนให้ทุกหน่วยทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงินฯอย่างเคร่งครัด 

                             - มีการแบ่งงานในหน่วยงานภายในอย่างชัดเจน 

                             - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

                             - หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

  1.5 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

                            - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษ ี

                           - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและติดตามการ
ดำเนินงานโดยรายงานทุกไตรมาส 

                           - เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีและออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

                     1.6 งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

                          - กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความ
ต้องการใช้งานมากที่สุด 

                         - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
และสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 

 



4 
 

/1.7 งานควบคุม... 

  1.7 งานควบคุมงานก่อสร้าง  

                          - ขออัตราบุคลากรของกองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยางเพิ่มเติม 

       - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

  1.8 งานส่งเสริมการศึกษา  

                         - จัดส่งพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  เข้า
รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

  1.10 งานส่งเสริมสุขภาพ  

                         - มีส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจที่กำหนด กลุ่มที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ (สปสช.) และกำหนดให้มีการ
รายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  1.11 งานพัฒนาชุมชน  

                      - รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

                      - ส่งเจ้าหน้าที่อบรมอย่างต่อเนื่อง 

 

 

                                                           ลายมือชื่อ               ศริณญา  โทรักษา 

     (นางสาวศริณญา  โทรักษา) 

    นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง 

วันที่      เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
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                                                 แบบ ปค.4 

เทศบาลตำบลห้วยยาง 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2564 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 

 
1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ
มีหน้าท ี่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุม ภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน  

 
                                                                
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
ใน การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การ
กำกับ ดูแลของผู้กำกับดูแล 

 
 

1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั ่นในการสร้าง 
แรงจ ูงใจ พัฒนา และร ักษาบุคลากรที ่ม ีความรู้  
ความสามารถที ่สอดคล ้องก ับว ัตถ ุประสงค ์ของ
หน่วยงาน                         
1.5 การกำหนดให ้บ ุคลากรม ีหน ้าท ี ่และความ 
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม 
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 

 

                                                               
1.1 บุคคลในหน่วยงานเทศบาลตำบลห้วยยางยึดมั่น
ในความซ ื ่อส ัตย ์  ส ุจร ิต ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม                                       
1.2 เทศบาลตำบลห้วยยาง มีทัศนคติที่ดี มีความมุ่ง
ม ั ้นท ี ่จะให ้บร ิการแบบม ุ ่ งผลส ัมฤทธ ิ ์ ของงาน               
ม ีการต ิดตามการปฏ ิบ ัต ิงานท ี ่มอบหมายอย ่าง      
จร ิงจ ัง และมีการควบคุมด ูแลอย ่างใกล ้ช ิดเ พ่ือ          
ให ้ ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน เป ็ น ไปตามว ั ตถ ุ ประสงค์                
แ ล ะ เ ป ้ า ห ม า ย ไ ด ้ อ ย ่ า ง ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ                                                              
1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายงานบังคับบัญชา อำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม                                                                                                                  

                                                                                       

                                                             
1.4 เทศบาลตำบลห้วยยางมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน      

1.5.1 เทศบาลตำบลห ้วยยางม ีการจ ัดทำคำสั่ ง
มอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและ
ชัดเจน พร้อมทั ้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือ
ปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.5.2 เทศบาลตำบลห ้วยยางม ีการส ่งเสร ิมให้
บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้
ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 
1.5.3 เทศบาลตำบลห้วยยางมีการควบคุม กำกับดูแล 
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที ่กำหนดอย่างต ่อเน ื ่อง และ
สม่ำเสมอ  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง  
 2.1  การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที ่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์  
 
 
 
     
2.2  การระบ ุความเส ี ่ ยงท ี ่ ม ี ผลต ่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง 
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการ 
จัดการความเสี่ยงนั้น  
 
 
 
 2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ  
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ  
วัตถุประสงค์  
 2.4 การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.1 มีการกำหนดว ัตถ ุประสงค์ท ุกกิจกรรมที่
ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินการอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 
2.1.2 มีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับ
ก ิจกรรมและให ้การยอมร ับโดยคำน ึงถ ึ งความ
เหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ 
 
2.2 มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความมเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดย
กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง
ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี ่ที ่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว  
 
 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี ่ที ่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.4 มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  
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3. กิจกรรมการควบคุม  
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้ 
 
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไป 
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์  
 
    
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
4.2 การสื ่อสารภายในเกี ่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื ่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตาม
วัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการ
ลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
3.2 จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มา
ใช้ในการจัดเก็บภาษี มีการประชุมเพื ่อช ี ้แจงให้
บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง 
3.3.1 มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  
 
3.3.2 แจ้งเวียนระเบียบ หนังสือสั่งการที่มาใหม่ให้ผู้
ปฏิบัติทราบ 
 
 
 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน ่วยงานภายในและภายนอก อย ่าง เ พี ยงพอ 
เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เก ี ่ยวข ้อง และนำเสนอลงเว ็บไซต ์ เพ ื ่อใช ้ เป็น
แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการ
ปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต ่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข ้าถ ึง และทันต่อ
เหตุการณ ์
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
5. กิจกรรมการติดตาม  
5 .1 การระบ ุ การพ ัฒนาและการดำ เน ิ นก าร
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัต ิงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความ
มั ่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน   
5.2 การประเมินผลและสื ่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย 
บริหาร และผู้กำกับดูแลเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

      
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 
5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือนเพื่อให้มีความ
มั ่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
5.2.2 มีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู้บริหารทราบทุกครั้งที่ออกตรวจ 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

  เทศบาลตำบลห ้วยยางได ้ประเม ินองค ์ป ระกอบการควบคุมภายใน ตามหล ักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 พบว่า 
เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน อย่างเพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไร
ก็ตามยังมีบางภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏความเสี่ยงในการดำเนินงาน/กิจกรรม เพ่ือเป็นการป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได้ดำเนินการประเมินผลการ
ควบคุมภายในเพ่ือจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและติดตามในปีงบประมานถัดไป 

                                                          ลายมือชื่อ               ศริณญา  โทรักษา 

     (นางสาวศริณญา  โทรักษา) 

    นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง 

วันที่      เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
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                          แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนดำเนินการหรือ 
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรังปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

กำหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานดา้นสารบรรณ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้งานธุรการเกิดความเป็น
ระบบ สามารถสบืค้นได้ สะดวก 
รวดเร็ว 

-การค้นหาหนังสือ
ราชการ ระเบียบ 
กฎหมาย ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้
เวลามากและบางคร้ัง
ค้นหาไม่เจอ  
-การจัดเก็บและแยก
ประเภทหนังสือแต่ละ
แฟ้มไม่ตรงตามชื่อเร่ือง
หนังสือ 
 

-ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงาน 
ให้มีความชัดเจน กรณีที่
เจ้าหน้าทีไ่ม่อยู่ให้มีผู้ทำหน้าที่
แทนเพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก 
-เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและ
ประสานงานกับทุกส่วนงาน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
ทันต่อเวลา 
-ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ราชการจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทางระบบ
อินเตอร์เน็ตทุกวัน 
-จัดทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือ
ราชการอย่างชัดเจน 

-มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ระบบการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

-เจ้าหน้าที่ขาดความ
รอบคอบในการรับส่ง
หนังสือราชการทำให้การ
จัดเก็บและนำส่งหนงัสือ
ราชการผิดพลาด เกิด
ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

-ลงทะเบียนรับหนังสือ
ทุกฉบับและนำไปจ่าย
ให้กับผู้รับผิดชอบทันที 
-ตรวจสอบเอกสาร
ข้อมูลข่าวสารราชการ
จากอินเตอร์เน็ตทุกวัน 

งานธุรการ/
สำนักปลัด 
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        แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนดำเนินการหรือ 
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรังปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

กำหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานกิจการสภา 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การประชุมสภาเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง 

-เอกสารที่จะนำเข้าที่
ประชุมสภาฯ ไม่
ครบถ้วน อาจทำให้การ
พิจารณาดำเนินการ
ต่างๆ ที่ขออนุมัติจาก
สภาฯ ลา่ชา้ไม่ทนัต่อ
เหตุการณ์ 
 

-จัดทำเอกสารต่างๆ ให้แล้ว
เสร็จก่อนที่จะนำเร่ืองเข้าสู่
วาระการประชุมสภาฯ 
- จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการ
อบรมด้านงานกิจการสภาฯ 
-แจ้งกำหนดการที่ชดัเจนและ
กำหนดวันรับเอกสารมี
กำหนดการสิ้นสุดตาม
ระเบียบที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดทำคำสั่งแต่งตัง้
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ
งานสภาให้ชัดเจน 
-จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับ
การอบรมด้านงาน
กิจการสภาฯ 

-การจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อประกอบการประชุม
ยังล่าช้าเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและ
ส่วนไมป่ฏิบัตติาม
ข้อกำหนด 

-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ติดตามเอกสารที่จะ
นำเข้าประชุม โดนการ
ทวงถามโดยหนังสือ
ราชการ 

งานกิจการสภา/
สำนักปลัด 



11 
 

แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนนิการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 
 

ความเสี่ยง 

 
 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรังปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

กำหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานดา้นการบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพ
บุคลากรในหน่วยงานให้มี
คุณภาพ 

-การบรรจุแต่งตั้งไม่เปน็ไปตามแผน
อัตรากำลัง ๒ ป ี
-มีการโยกย้าย สบัเปลี่ยน เจ้าหน้าที่
ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 
-ระเบียบ หลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 

-ส่งบุคลากรเข้ารับ
การศึกษาอบรมใน
หลักสูตรเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล 
ระเบียบแนวทางปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอและ
ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
-ปรับปรุงกรอบ
อัตรากำลังให้เหมาะสม
กับงบประมาณปริมาณ
งานหรือภารกิจที่ปฏิบัติ
จริง 
-ศึกษาระเบียบเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลให้
แม่นยำเพื่อการปฏิบัตงิาน
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 

-ประชุมวางแผนการ
จัดทำกรอบ
อัตรากำลัง 
-กำหนดกรอบ
อัตรากำลังโดย
คำนึงถึงความจำเปน็
และภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไป
ตามที่กฎหมาย
กำหนด 

การบรรจุแต่งตั้งไม่
เป็นไปตามแผน
อัตรากำลัง ๓ ปี การ
พัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงาน
จ้างยังไม่เหมาะสม 
ขาดความต่อเนื่อง 
ขาดกระบวนการสร้าง
ขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน มีการ
โยกย้ายสบัเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ภายในบ่อย
ทำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 

-ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

งานการ
เจ้าหน้าที่/
สำนักปลัด 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนดำเนินการหรือ 
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรังปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

กำหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน การ
จัดทำประชาคม 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 

ประชาชนไม่ค่อยให้
ความสนใจในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไม่มีการเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรมที่
ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน
ชุมชน 

-ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงประโยชน์ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและมสี่วน
ร่วมในการจัดทำแผนเพื่อ
ผลประโยชน์ต่อประชาชน
โดยตรง 

กำหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแต่
ละส่วนให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับภารกิจ
และแผน 

-การจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีไม่
สามารถจัดสรร
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาที่ตั้งไว ้
-แผนพัฒนามโีครงการ
จำนวนมากและไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้
ตรงตามความต้องการ
ของประชาชน 

-ทบทวนการจัดทำ
แผนพัฒนาโดยทบทวน
นโยบาย เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
-ให้คำปรึกษาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคบัต่างๆให้
ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน/สำนักปลัด 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนดำเนินการหรือ 
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรังปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

กำหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานนิติการ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การดำเนินงานทางดา้น
กฎหมาย การพิจารณาวนิิจฉัยข้อ
กฎหมาย งานเร่ืองราวร้องทุกข์และ
ร้องเรียน การแก้ไขปัญหา ให้กับ
ประชาชนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง 

-เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน
ยังไม่มีประสบการณ์
เก่ียวกับงานท้องถิ่น
โดยตรง 
-สภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง และระเบียบ 
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

-ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา
อบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่ม
ความรู้ในการปฏิบัตงิาน 
-ให้คำปรึกษากับบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานที่ยงัไม่
ทราบถึงระเบียบกฎหมายที่
ชัดเจน 
-มีระบบการตอบคำถามเพื่อ
การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีคำสั่งเทศบาลตำบล
ห้วยยาง เร่ือง
มอบหมายงานและ
หน้าที่ความรบัผิดชอบ
ของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างภายใน
สำนัก 

บุคลากรที่รับผิดชอบ
โดยตรงยังไม่เข้าใจใน
ระบบงานขาด
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานโดยตรง 

อบรมให้ความรู้ใน
ภารกิจแต่ละด้านอย่าง
ต่อเนื่องตรงสายงาน 

งานนิตกร/สำนัก
ปลัด 
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แบบ ปค.๕ 

เทศบาลตำบลห้วยยาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนดำเนินการหรือ 
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรังปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

กำหนด
เสร็จ/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที 

เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น วาต
ภัย อุทกภัย อัคคีภัย 
อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั ยังไมเ่พียงพอ
หากเกิดวาตภัยประชาชน
อาจไดร้ับความเดือดร้อน
จากน้ำท่วมขังบ้านเรือน
เส้นทางสญัจรและพื้นท่ี
การเกษตร 

-มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน
ภายในสำนักปลัดเพื่อแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีแต่ละ
คน  
-จัดทำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
-จัดฝึกอบรมทบทวนการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

-บุคลากรมคีวามรู้
เพิ่มขึ้น  
-การช่วยเหลือบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-สามารถออกปฏิบตัิ
หน้าท่ีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ
ได้ทันท่วงท ี

-ช่วงฤดูมรสุมประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจาก
วาตภัยและน้ำท่วมขัง
บ้านเรือนเส้นทางการ
สัญจรและท่วมขังพื้นที่
การเกษตร 
-ประชาชนยังขาดความรู้
ในการบริหารจัดการภัย 
-อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัยังไมเ่พียงพอ 

-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่
เวรระวังเหตุ รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์จากประชาชนกรณเีกิดเหตุ
ภัยพิบัติต่างๆ  
-จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้
ความรู้กับประชาชนเรื่องการ
บริหารจดัการเมื่อเกิดภัยพิบัต ิ
-ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ
และอาสาสมคัรให้มีความรูเ้พิ่ม
มากขึ้นและต่อเนื่อง 
-จัดหาวัสดุครภุัณฑเ์พื่องาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
สำนักปลดั 
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             แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์
 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านการเงิน 
- การจัดทำฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
- การสั่งจ่ายเช็ค 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและการจดัทำ
ฎีกาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 

 
1. การเบิกจ่ายเงิน
โดยไม่มีหลักฐาน
ประกอบครบถ้วน 
2.จัดทำฎีกาไม่
ถูกต้อง 
3. ทะเบียนคุม
ต่างๆไม่ครบ  

 
1. จัดทำรายงานสถานะ
การเงินประจำทุกวัน 
2. กำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
การเพิ่มการตรวจสอบ
และคว ามละ เอ ี ยด
รอบคอบของการจัด  
ท ำ ฎ ี ก า ท ำ ใ ห ้ ล ด
ข ้ อผ ิ ดพลาดในการ
จัดเก็บเอกสารเบิกจ่าย
ม ี ก า ร จ ั ด เ ก ็ บ เ ป็ น
ประจำทุกเดือน 
 

 
1. การเร ่งร ัดการ
เ บ ิ ก จ ่ า ย ท ำ ใ ห้
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
2. ม ีหล ักฐานการ
เ บ ิ ก จ ่ า ย เ ง ิ น ไ ม่
ค รบถ ้ วนถ ู กต ้ อ ง
ตามที่ได้รับอนุมัติ 
3. เอกสารประกอบ
ฏีกาไม่ครบถ้วน และ
ทำตามภายหลัง 

 
1. เพ ิ ่มการตรวจสอบ
ฎีกาและเช็คสั ่งจ่ายให้
มากข้ึน 
2. ทบทวนให้ทุกหน่วย
ท ำ ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงินฯอย่างเคร่งครัด 
3.  ม ี การแบ ่ ง งานใน
หน่วยงานภายในอย่าง
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักวิชาการเงิน
และบัญช ี
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                                                                                                                                                   แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์
 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านบัญช ี
-การลงบัญช ี
-การจัดทำงบการเงินประจำเดือน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชี การรับ-
จ่ายถูกต้องและรายงานตามกำหนด 
 
 

 
1 .  ล ง บ ั ญ ช ี ผิ ด
ประเภท ผิดหมวด 
2.จัดทำงบการเงิน
ประจำเดือนไม่ทัน
กำหนด 
  

 
1. จัดทำรายงานสถานะ
การเงินประจำทุกวัน 
2. กำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
การควบค ุมท ี ่ ม ี อยู่
สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ ่งแต่ยังไม่
เ พ ี ย ง พ อ ต ่ อ ก า ร
ตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งหมด 
 

 
การเบิกจ่ายฎีกาผิด
ประเภททำให้การตัด
ยอดในงบประมาณ
ผิดหมวด และทำให้
การบ ันท ึกบ ัญช ีมี
ความคาดเคลื่อน 

 
1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ
ปฏ ิบ ั ต ิ ต ามกฏหมาย
ระเบียบและข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง 
2. ห ัวหน ้าหน ่วยงาน
ควบคุม กำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักวิชาการเงิน
และบัญช ี
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                                                                                                                                        แบบ ปค.๕ 

เทศบาลตำบลห้วยยาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค ์

 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านการจัดเก็บรายได ้
-การจัดเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียม 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที ่ส ุด สามารถจัดเก็บรายได้ละเอียดครบทุก
ประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บภาษีเป็นการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

 
1.การจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ์ส ินไม ่เป็น
ปัจจุบัน 
2. ม ีล ูกหน ี ้ค ้าง
ชำระภาษี 
 

 
1. ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือกับประชาชน 
2. หารือ แนวปฏิบัติ เพื่อ
ได ้ข ้อสรุปในการจัดเก็บ
ภาษี 
3. มีผู้อำนวยการกองคลัง
ติดตาม 
4. ออกคำสั ่งมอบหมาย
ง า น ใ ห ้ เ จ ้ า ห น ้ า ที่
ร ับผ ิดชอบในการจัดทำ
แผนที่ภาษีให้ชัดเจน 

 
การควบค ุมท ี ่ ม ี อยู่
เพียงพอในระดับหนึ่ง 
แต่พบว่ายังไม่สามารถ
จัดเก็บ/ติดตามลูกหนี้
ได้ทันเวลา 
 

 
1. การจัดเก็บภาษี
ย ังไม่เป ็นไปตามที่
ประเมินไว้ 
2. ประชาชนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในเรื ่องของการเสีย
ภาษี 
3. จ ัดเก ็บภาษีไม่
ครบตามบัญชีลูกหนี้ 
ทำให้ม ีล ูกหน ี ้ค ้าง
ชำระ 
4. ยังไม่ได้ปรับปรุง
จ ัดทำแผนท ี ่ภาษี
แ ล ะ ท ะ เ บ ี ย น
ทรัพย์สิน 
 
 
 

 
1. แต ่ งต ั ้ งคณะทำงาน
ดำเนินการตรวจสอบและ
เร่งรัดผู้ค้างชำระภาษี 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเน ินการจ ัดทำแผนที่
ภ า ษ ี แ ล ะ ท ะ เ บ ี ย น
ทรัพย์สินและติดตามการ
ดำเนินงานโดยรายงานทุก
ไตรมาส 
3.เพิ่มการประชาสัมพนัธ์
ในการจัดเก็บภาษีและ
ออกบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที ่

 
หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได ้
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4                                                                                 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค ์

 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน 
-งานจัดซื้อจัดจา้ง 
-งานทะเบียนคุมพัสด ุ
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้จัดหา จัดซื้อจัด
จ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไปตามความเหมาะสม 
คุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อ
ราชการประชาชน มีระบบการควบคุมเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ
ถูกต้อง 

 
1.การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
แผนการเบิก
จ่ายเงินทำให้   
การจัดสรร
งบประมาณ ไม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์
2.ขาดการควบคุม
วัสดุสิ้นเปลือง 
 

 
1. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน
กอง 
2. มีข้ันตอนการทำงาน 
3. มีการแต่งตั้งกรรมการที่
เก่ียวข้อง 
 

 
การจัดซื ้อจัดจ้างได้มี
การเพิ่มความละเอียด
รอบคอบของเอกสาร
ทำให้มีความครบถ้วน
ของ เอกสารได ้ ด ี ใน
ร ะด ั บหน ึ ่ ง แ ต ่ ก า ร
ควบคุมยังไม่เพียงพอ 
ข าดกา รต รวจสอบ
อย ่ า งต ่ อ เน ื ่ อ งและ
ระเบียบที ่เกี ่ยวข้องมี
การแก้ไขปรับปรุงอยู่
เสมอและการจ ัดทำ
แผนจัดหาพัสดุย ังไม่
ครบถ้วน 
 
 
 

 
1 .  เ อ ก ส า ร ก า ร
เบ ิ กจ ่ า ยท ี ่ ย ั ง ไ ม่
ครบถ้วน 
2. การควบคุมวัสดุ
ส ิ ้ น เ ป ล ื อ ง ม ี ก า ร
บันทึก รับ-จ่าย ช้า 
3.ทรัพย์สินที่ได้มามี
คุณภาพไม่ตรงตาม
มาตรฐาน 

 
1.กำช ับ ให ้หน ่ วยงาน
เจ้าของงบประมาณจัดทำ
แผนการเบิกจ่ายแต่ละไตร
ม า ส ใ ห ้ ต ร ง ก ั บ ค ว า ม
ต้องการใช้งานมากที่สุด 
2. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
จัดทำทะเบียนคมุวัสดุ
สิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปจัจุบัน และ
สามารถตรวจสอบได้ทุก
เวลา 
 

 
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน
คลัง 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 
 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมงานสำรวจ  ออกแบบ  เขียน
แบบก่อสร้าง 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การสำรวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง ให้ได้ตามข้อกำหนดของแบบ
ก่อสร้างและบริหารจัดการเปน็ไปตาม
ระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่อง มือ
เท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามาก
ที่สุด 

 

1.เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานมไีม่
เพียงพอ จึงทำให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น 
งานสำรวจระดบัหรือแนว
ต่างๆต้องใชบุ้คลากร อย่าง
น้อย  4  คน          

2.เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  เช่น
ครุภัณฑ์สำรวจ   

 

 

 

 

 

1.ขออัตราบุคลากรของกอง
ช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง
เพ ิ ่มไปที ่  ก.อบจ.จ.ช ัยภ ูมิ                                           
2.  เจ ้าหน้าที ่นำเครื ่องมือ
เครื่องใช้ส่วนตัวมาช่วยในการ
ปฏิบ ัต ิงาน  เพื ่อเพิ ่มความ
คล่องตัว  เช่นคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพา 

 

การควบคุมมีความ
เสี่ยงคืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่นำ 

มาใช้งานทำให้เครื่อง
ม ี ป ั ญ ห า ใ น ก า ร
ทำงาน เช่นความเร็ว
ของ เคร ื ่ อง ในการ
ทำงาน หร ือไวรัส
คอมพิวเตอร ์ 

 

1.เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานมี
ไม่เพียงพอ จึงทำให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น 
งานสำรวจระดบัหรือแนว
ต่างๆต้องใชบุ้คลากร 
อย่างน้อย  4  คน          

2.เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
เช่นครุภัณฑ์สำรวจ   

 

1.การใช้กฎหมาย  
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

2.การส่งเจ้าหน้าที่
เ ข ้ า ร ั บกา รอบรม
เกี่ยว กับการสำรวจ  
ออกแบบ  เขียนแบบ  
และบริหารจัดการ
เป็นไปตามระเบียบ 

กองช่าง 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ได้ตามข้อ 

กำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไป
ตามระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้
อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด 

1.การก่อสร้างโครงสร้างและ
วัสดุก่อสร้างบางสว่นไม่ได้ตาม
มาตรฐานหรือตามข้อกำหนด
ของแบบก่อสร้าง                                                                  
2.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน   

มีเพียง  2  คน  ทำให้การ
ควบคุมงานก่อ สร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไมท่ั่วถึงและ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  จึง
ทำให้เทศบาลตำบลห้วยยาง
อาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้ 

 

 

 

 

1.จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้
ได้รับการเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการตรวจการจ้างก่อน
การใช้งานทุกคร้ัง                                          
2.ให้โบนัสแก่เจ้าหน้าทีผู่้ 
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและจิตสำนึกที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัต ิ

งานตรวจสอบ วัสดุ
อุปกรณ์ก่อนการใช้
งานไม่ทั่วถึงและ
บางส่วนไม่ไดผ้่าน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างก่อนการใช้
งาน 

1.การก่อสร้าง  โครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วนไมไ่ด้
ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง                                                                  
2.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน     
มีเพียง  2  คน  ทำให้การ
ควบคุมงานก่อ สร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไมท่ั่วถึงและ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  จึง
ทำให้เทศบาลตำบลห้วยยาง
อาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้ 

 

1.การใช้กฎหมาย  
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2.การส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
เก่ียวกับการควบ 

คุมการก่อสร้างและ
บริหารจัดการเป็น 

ไปตามระเบียบ 

กองช่าง 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้มีการเนินการด้านสาธารณะ
โดยจัดให้มีและดูแลรักษาสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน
เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่นา่อาศยั
อย่างยั่งยืน 

 

1.เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน มี
ไม่เพียงพอจึงทำให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                           
2.พื้นที่ตำบลห้วยยางเป็น
พื้นที่ราบสลบัภูเขา งาน
ด้านบริการ 

สาธารณปูโภค จึงไม่ทั่ว 
ถึงทุกพื้นที่  

3.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
ของระบบงานตา่ง ๆ  เชน่ 
ประปา ไฟฟา้   

1.ขออัตราบุคลากรของ 

กองช่าง เทศบาลตำบล
ห้วยยาง เพิ่มไปที่        ก.
อบจ.จ.ชัยภูมิ                                          
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติอยู่ซึ่งจะสามารถ
นำมาแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได ้

 

1.ไม่มีเจ้าหน้าที่ทีจ่ะ
โอนย้ายมากองช่าง 

2.งบประมาณมีไม่
เพียงพอในการเข้า
รับการอบรม 

1.เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน มี
ไม่เพียงพอจึงทำให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                           
2.พื้นที่ตำบลห้วยยางเป็น
พื้นที่ราบสลบัภูเขา งาน
ด้านบริการสาธารณูปโภค 
จึงไม่ทั่ว 

ถึงทุกพื้นที่  

3.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
ของระบบงานตา่ง ๆ เชน่ 
ประปา  ไฟฟา้   

1.ขออัตราบุคลากรของกองช่าง 
เทศบาลตำบลห้วยยาง เพิ่มไปที ่ก.
อบจ. จ.ชัยภูมิ                                                                 
2.ให้เจ้าหน้าที่ตรียมพร้อมสำหรับ
การบริการงานด้านสาธารณูปโภค 
อย่างสม่ำเสมอ  และมีการฝึก
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่าง
สม่ำเสมอ  

3.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก 

อบรมงานดา้นสาธารณูปโภคและ
ขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง  เชน่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  การประปาส่วน
ภูมิภาค ฯลฯ 

 

กองช่าง 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

4.กิจกรรมงานผังเมือง 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องกฎหมาย    ข้อบัง 
คับของการผังเมืองและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องที่จะ 
ต้องนำมาใช้บังคบัประกอบ 

การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเมืองด้านการคมนาคม
ขนส่งสาธารณปูโภคและ
สิ่งแวดล้อม 

1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับระเบียบ กฎหมายเก่ียว 

กับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามวัตถุประสงค์ของการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                               
2.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการ    ผัง
เมืองและกฎหมายอื่นที่เก่ียว 

ข้องที่จะต้องนำมาใชป้ระกอบ 

การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ 

 จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายดังกลา่ว 

1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับ 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานดา้น 

ผังเมือง 

2.ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับกฎหมายการ
ผังเมืองและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้องที่จะ 

ต้องนำมาใช้ประกอบ 

การพิจารณาอนุญาต
ก่อร้างอาคารให้
ประชาชน 

1.งบประมาณมีไม่
เพียงพอในการเข้า
รับการอบรม 

2.การประชา 

สัมพันธ์สรา้งความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ยงัไม่ทัว่ถึง  
และประชาชนยงั
ขาดความเข้าใจใน
การบังคับใช้
กฎหมายควบคุม
อาคาร 

1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับระเบียบ กฎหมายเก่ียว กับ
การผังเมืองและกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ ของการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร                                                               
2.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการ        
ผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เก่ียว 

ข้องที่จะต้องนำมาใชป้ระกอบ 

การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ 

 จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายดังกลา่ว 

1.ขออัตราบุคลากรของกอง
ช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง 
เพิ่มไปที่ ก.อบจ.จ. ชัยภูมิ                                                                  

2.ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยว 

ชาญทีส่ำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด  

3.ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย การผังเมือง และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องที่
จะต้องนำมาใชป้ระกอบ 

การพิจารณาอนุญาตก่อร้าง
อาคารให้ประชาชนหมู่บา้นได้
เข้าใจ 

กองช่าง 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินงาน หรอื

ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม 
งานบริหารการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้า 
ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปฐมวัย งานนิเทศและประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 
 

๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดทำแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความสำคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาง
ศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลไม่เพียงพอ ทำให้
การดำเนินงานด้านต่างๆ
ขาดประสิทธิภาพ 

๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมการจัดทำ
หลักสูตร  ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
๒.จัดแบ่งหน้าที่รับผิด 
ชอบอย่างชัดเจน 

 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.ประเมินผลจาก
การปฏิบัติงาน 

 

๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดทำแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความสำคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาง
ศูนย์ ครผูู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลไม่เพียงพอ ทำให้
การดำเนินงานด้านต่างๆ
ขาดประสิทธิภาพ 

๑.จัดส่งพนักงานเทศบาล  
ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง รวมทั้ง
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก  เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
๒.รับบรรจุ แต่งตั้ง รับ
โอนย้าย ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา เพ่ือพัฒนา
การศึกษาและยกระดับ
มาตรฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง ๘ ศูนย์ 

 

กองการศึกษาฯ   
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ 
 

๑.ไม่มีบุคลากรด้าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๘ ศูนย์ 
๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๘ 
ศูนย ์
๔.ขาดการเข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.รับการแต่งตั้ง บรรจุ
หรือรับโอนย้าย 
 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 
 

๑.ไม่มีบุคลากรด้าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๘ ศูนย์ 
๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๘ 
ศูนย ์
๔.ขาดการเข้ารับการอบรม 
 

๑.สรรหาบุคลากร
เพ่ิมตามแผนอัตรา 
กำลัง 
๒.ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม 
 

กองการศึกษา ฯ   

 



25 
 

แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมงานธุรการ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. การดำเนินการตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการล่าช้า 

๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง 
เทศบาลตำบลห้วยยาง
ล่าช้าและเม่ือเสนอ
หนังสือแล้วผู้บังคับ 
บัญชายังไม่สั่งการทันท ี
จึงทำให้เกิดความล่าช้า
ในทางปฏิบัติ 

๑.การตรวจสอบค้นหา 
ข้อมูลปัจจุบันจากทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีที่
ได้รับหนังสือ 
 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 

๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง 
เทศบาลตำบลห้วยยาง
ล่าช้าและเม่ือเสนอ
หนังสือแล้วผู้บังคับ 
บัญชายังไม่สั่งการทันที 
จึงทำให้เกิดความล่าช้า
ในทางปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เน้นย้ำให้เจ้าหน้า 
ที่ติดตามข้อมูลข่าว 
สารต่าง ๆ อย่างต่อ 
เนื่องและติดตาม
คำสั่งจากผู้บังคับ 
บัญชาเสมอๆ 
 

กองการศึกษา ฯ   
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เทศบาลตำบลห้วยยาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒.๒ เพ่ือให้การติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงิน 
อุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการขอรับการสนับสนุนงบ 
ประมาณ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๑.หน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการดำเนิน 
งานและใช้จ่ายเงิน
ของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาล่าช้าหรือบาง
โครงการไม่ได้
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

๑.การพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การของ
กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ตั้งงบประมาณและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.การควบคุมท่ีมี
อยู่สามารถป้องกัน
และลดความเสี่ยง
ได้ ถ้ามีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมท่ี
กำหนด 
 

๑.หน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการดำเนิน 
งานและใช้จ่ายเงิน
ของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาล่าช้าหรือบาง
โครงการไม่ได้
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

๑.กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณดำเนิน 
การรายงานสรุปผลการใช้งบ 
ประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ 
หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนิน 
การตลอดปีงบประมาณ  เช่น 
โครงการอาหารกลางวัน  ให้
รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการที่
หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ฯ   
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 แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4      

 กระบวนการปฏิบัต/ิโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่ 

 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุงการ   

ควบคุม 

 
กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหตุ 

ความเสี่ยงที่จะนัยสำคัญที่จะต้องจัดการบริหาร
ความเสี่ยงภายในกองสาธารณสขุฯ ดังนี้ 
1.งานสุขาภบิาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-งานควบคุมดูแลดา้นสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
-การเก็บรวมรวมจัดเก็บ ขน ขยะ มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง 
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย พ.ศ  2556 
-งานจัดทำทะเบียนคุมออกใบอนุญาตและ
หนังสือรับรองการแจ้งแก่ประกอบการ ตาม 
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ 2535 

1.คำสั่งแบ่งงาน
ภายในกอง
สาธารณสุขฯที่ 
309/2563 ลว.
1มิ.ย.2563 
2.คู่มือการขอ
อนุญาตการแจ้ง
ต่อใบอนุญาต 
3.พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ 
2535 
4.เทศบัญญัติ 
เร่ืองสถานที่
จำหน่ายและ
สะสมอาหาร พ.ศ 
2552 
 

1.ลดขั้นตอน ระยะเวลา
ในการขออนุยาต ตาม
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัติ
ท้องถิ่นอื่นๆ 
2.ลดข้อขัดแย้งในการ
ควบคุม ตรวจสอบ และ
บังคับใช้เทสบัญญัติ
ท้องถิ่น 
3.สามารถดำเนนิการตาม
นโยบายของรัฐบาล
เก่ียวกับการจัดการขยะ 
 

-การควบคุม 
ตรวจสอบและบังคับใช้
เทศบัญญัติท้องถิ่นยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนหรือผู้
ประกอบในการ
ปรับปรุง และ ปฏบิัติ
ตามคำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่ เชน่ การ
ควบคุมเหตุเดือดร้อน
รำคาญ ออก
ใบอนุญาต การต่อ
ใบอนุญาต เปน็ต้น 

-จัดทำโครงการ/
กิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์แนว
ทางการปฏบิัติงาน
ตาม พรบ. 
สาธารณสุข พ.ศ 
2535 และเทศ
บัญญัติท้องถิ่นให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ 

ภายในปีงบประมาน 
2564 
นาย ธานี ศรีชัย 
ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

-ติดตามให้มี
การรายงาน
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 กระบวนการปฏิบัต/ิโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่ 

 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุงการ   

ควบคุม 

 
กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหตุ 

-งานสำรวจ ตรวจสอบ การประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

5.เทศบัญญัติ 
เร่ืองการควบคุม
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.
2552 
6.เทศบัญญัติ 
เร่ืองการควบคุม
กิจการตลาด พ.ศ.
2552 
7.เทศบัญญัติ 
เร่ืองการควบคุม
แหล่งเพาะพันธ์
ยุงลาย พ.ศ.
2558 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 
 กระบวนการปฏิบัต/ิ

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่ 

 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุงการ   ควบคุม 

 
กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหตุ 

2.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ 
-การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ 
-งานกองทนุหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลห้วยยาง 
(สปสช.) 
-การดำเนินงาน ดา้นการส่งเสรมิ
สุขภาพ สุขศึกษา อนามัยโรงเรียน 
อนามัยแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัว และงานโภชนาการ 
-การดูแลผู้สูงอายุ LTC 
 

1.คำสั่งแบ่งงานภายในกอง
สาธารณสุขฯที่ 309/2563 
ลว. 1 มิ.ย 2563 
2.ประกาศ สปสช. 
เร่ืองการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนนุให้อง๕กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนนิงานและบริหาร
จัดการทองทุนหลักประกนั
สุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ 2561 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน 
การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)
พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

1.สามารถสนบัสนุน
และบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดบั
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้
อย่างถูกต้อง 
2.สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณจาก
กองทุนฯได้อย่าง
ถูกต้องตามที่กำหนด 
3.ให้บริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ สุข
ศึกษาอนามัยโรงเรียน 
อนามัยแม่และเด็ก 
การวางแผนครอบครัว 
ได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นที ่
 
 
 
 

1.การดำเนินการของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือท้องที่ (สปสช.)
ในส่วนของการเงิน 
บัญชี พสัดุและ
งบประมาณ  มีการ
จัดทำทะเบียน
ควบคุมแต่ยังไม่เปน็
ปัจจุบนั 
2.กลุ่มที่ขอรับการ
สนับสนนุ
งบประมาณจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือท้องที่ (สปสช.)
ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการดำเนิน
กิจกรรมตามภารกิจ
หรือวัตถุประสงค์ที่
กำหนด 

1.กำหนดแนวทางปฏิบตัิของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ 
(สปสช.)ให้พิจารณา
ดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
ตรวจสอบควบคุม โดยใช้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่
เก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงาน
พัสดุ และหนงัสือสั่งการที่
เก่ียวข้อง มาบังคับใช้โดย
อนุโลม 
2.ส่งเสริมให้ความรู้ความ
เข้าใจในการดำเนินกิจกรรม
ตามภารกิจที่กำหนด กลุ่มที่
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่นหรือท้องที่ (สปสช.) 
และกำหนดให้มีการรายงาน
ผลการดำเนนิงานภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

ภายในปีงบประ
มาน 2564 
นาย ธานี ศรีชัย 
ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-ประสานกลุ่ม
ที่ขอรับการ
สนับสนนุ
งบประมาณ
จากสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น
หรือท้องที่ 
(สปสช.)
ส่งเสริมให้
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามภารกิจที่
กำหนด 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 กระบวนการปฏิบัต/ิโครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่ 

 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุงการ   

ควบคุม 

 
กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหตุ 

  
 

 
4.ระเบียบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
เทศบาลตำบลห้วย
ยาง พ.ศ.2561 

 
 

 
 

ซึ่งหากไม่มีการ
ดำเนินการในปีถัดไป
จะไม่มีการพิจารณา
สนับสนนุ
งบประมาณ 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 กระบวนการปฏิบัต/ิโครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่ 

 
การประเมินผลการควบคุม 

 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุงการ   

ควบคุม 

 
กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหตุ 

2.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
-งานครบคุมและป้องกัน โรคไขเ้ลือดออก 
และโรคเอดส์ 
-การป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 
-งานควบคุมโรคพาหะนำโรค 
-งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ 
-งานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด 
-งานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยให้
การปฐมพยาบาล/ชว่ยเหลือผู้ปว่ย
เบื้องต้น/รับผูป้่วยจากจุดเกิดเหตุนำสง่
โรงพยาบาล 
-การวางแผน เฝ้าระวงัและป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
-การเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยและสา
ธารณภัย 

1.คำสั่งแบ่งงาน
ภายในกองสาธารณสุข
ฯ ที่ 309/2563 ลว. 
1มิ.ย 2563 
2.พรบ.เทศบาล พ.ศ.
2496 ( แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่13) พ.ศ.
2552 ) 
3.พรบ.การแพทย์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
4.พรบ.โรคพิษสุนัขบา้ 
พ.ศ.2535 
 
 

1.การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(อุบัติเหตุ)ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพโดยให้การปฐม
พยาบาล/ช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้น/รับผูป้่วยจากจุดเกิดเหตุ
นำสง่โรงพยาบาล 
2.การป้องกันโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ มีการประชาสัมพนัธ์การ
เฝ้าระวัง ป้องกนัโรคต่างๆให้
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
3.มีวางแผน เฝา้ระวัง และเตรียม
ความพร้อมรับอุบัติภัยและสา
ธารณภัย 
4.สมามรถการดำเนินงานป้องกนั 
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.การดำเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอยภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้ การแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติมาให้ดำเนินการ
ล่าชา้ทำให้ต้องมีการปรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
เทสบัญญัต ิ
2.ไม่มีการชักซ้อมหรือ
จัดเตรียมความพร้อม
สำหรับแผนเผชิญเหตุกรณี
ที่มีอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรือ
สาธารณภัย 
 

1.วางแผนการป้องกัน
หรือเฝ้าระวัง กรณี
โรคติดต่อและโรคที่ไม่
ติดต่อ เพื่อดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้ให้
เป็นไปตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด 
2.ประชุมประจำเดือน
เพื่อชักซ้อมแนวทางใน
การดำเนินงานการ
ปฏิบัติงานแพทย์
ฉุกเฉิน 
 
 

ภายในปีงบประมาณ
2564 
น.ส ปียะวจี ปลื้มใจ 
พยาบาลวชิาชีพ 
 

-ติดตามให้มี
การรายงาน
ปัญหาและ
อุปสรรคใน
การ
ปฏิบัติงาน 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในทีมีอยู ่

 
 

การประเมินผล
การ 

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุง
การ 

ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  
งานพฒันาชุมชน 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การดำเนินการ
สวัสดิการเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผูป้่วย
เอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็ว 
เป็นธรรมถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ
และหนังสือสัง่การที่
เก่ียวข้อง 

-ระบบข้อมูลต่างๆ 
ยังไม่ตรงกับข้อมูล
ในระบบสาระ
สนเทศของกรม
ส่งเสริมฯ 
-ผู้รับเบี้ยยังชีพ
ประสงค์ขอรับเป็น
เงินสดรายใหม่ตก
หล่นล่าช้ากวา่ที่
ควรได้รับ 

− จัดทำรายงานการจา่ยเงินต่อผู้บริหารในการประชุม
ประจำเดือน ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ปว่ยเอดส์ รับเงินบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบญัชี
ธนาคาร 
-ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสำหรับการข้ึนทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง 
-สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สงูอายุ
และผู้พิการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ 
-ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสำหรับการข้ึนทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง 

-สร้างความ
เข้าใจกับ
ประชาชนใน
เร่ืองความ
ร่วมมือในชุมชน 
-รณรงค์
ประชาสัมพนัธ์
และจัดให้มีการ
ประชาคมใน
ชุมชนอยา่ง
ต่อเนื่อง 

-ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมาก
ขึ้นและมีจำนวนมากและ
ย้ายที่อยู่บ่อยอาจเกิด
ปัญหาในการรับ
ลงทะเบียนและรับเงิน
ซ้ำซ้อน 
-การเบิกจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชพียังมี
ความเสี่ยงในการนำเงิน
สดไปจ่ายหรือโอนเข้า
บัญชีผู้มสีิทธิ ์

-รณรงค์
ประชาสัมพนัธ์
และจัดให้มี
การประชาคม
ในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
-ส่งเจ้าหน้าที่
อบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

งานสวัสดิการสังคม 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

ก ิจกรรม  อ ัตรากำล ังของ
หน ่วยตรวจสอบภายในไม่
เพียงพอกับการตรวจสอบทุก
ภารกิจขององค์กร 

วัตถุประสงค ์

  1. เพ ื ่อให ้การปฏ ิบ ัต ิ งาน
ตรวจสอบภายในดำเน ินการ
ตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรม 
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ข อ ง ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

  2 .   เพ ื ่ อพ ัฒนาและ เพิ่ ม
ศักยภาพของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ให้สามารถช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับ 

 (1) ไม่สามารถวางแผน 
การตรวจสอบภายในให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรมและ
ทุกภารกิจขององค์กร 

  (2) ไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ครบทุกกิจกรรมและทุก
ภารกิจขององค์กร 

  ( 3 )  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านตรวจสอบ
ภายในม ีความย ุ ่ งยาก
สล ั บซ ับซ ้ อน  ต ้ อ งคิ ด
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา
และความเสี่ยงในแต่ละ 

   

 (๑) ขออนุมัติจัดทำแผนการ
ตรวจสอบประจำป ี ให ้มี
ปริมาณงานที่เหมาะสมกับ
บ ุ ค ล า กรท ี ่ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง าน
ตรวจสอบเพียงคนเดียว 

  (๒) จัดทำปริมาณงานของ
หน่วยตรวจสอบภายในเพื่อ
เสนอผู้บริหารทราบเกี่ยวกับ
ปัญหาการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

  ( ๓ )  หน ่ ว ย ต ร ว จ ส อบ
ภ า ย ใ น  จ ั ด บ ร ิ ก า ร ใ ห้
คำปรึกษาปัญหาในด้าน 

- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
มี 

ความเพียงพอและยังไม่
เหมาะสม          

- การควบคุมที ่มีอยู ่เป็น
ว ิธีการแก้ป ัญหาเฉพาะ
หน้าในเบื ้องต้นไปพลาง
ก่อนเพียงเท่านั ้น จึงไม่
สามารถลดความเสี ่ยงที่
เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและ
ถาวรเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ย ังขาดประสบการณ์ใน
การตรวจสอบภายใน 
 
 

(1) กระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในมีขั ้นตอน
และว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิงานที่
ย ุ ่ ง ยากซ ับซ ้ อนท ั ้ งทาง
เทคนิคและวิธีการจึงทำให้
ใช ้ระยะเวลามากในการ
ตรวจสอบแต่ละเรื ่อง การ
ปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถ
ดำเนินการตรวจสอบได้ครบ
ทุกกิจกรรม/ภาระงานของ
องค ์กรได ้ครบถ ้วน ตาม
ปริมาณงานที่มี ทั้งหมด 

 

    

 (1) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมในเรื ่องที่
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ก ั บ ก า ร
ตรวจสอบภายใน 

 ( 2 )  จ ั ด บ ร ิ ก า ร ใ ห้
คำปรึกษาปัญหาในด้าน
ระเบียบและกฎหมายใน
ส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจในวันทำการเพื่อ
ลดข้อผิดพลาดและลด
ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน ของหน่วยรับ
ตรวจ 

 

หน ่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 
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แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตำบลห้วยยาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

ตรวจให้ปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล
เพิ่มมากขึ้นและช่วยลด
ข้อผิดพลาดและลดความเสี่ยง
ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 

ภา รก ิ จหร ื อ ใน แ ต ่ ล ะ
กิจกรรมเพื ่อประมวลผล 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบให ้ผ ู ้บร ิ หาร
ทราบภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

ระเบ ียบและกฎหมายใน
ส ่วนท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการ 
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง หน ่ ว ย            
รับตรวจในวันทำการเพื่อลด
ข ้ อ ผ ิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานและลดความเสี่ยง 
ของหน่วยรับตรวจ 

  (3) จ ัดทำ/จัดหาคู ่มือ
เพ ื ่อสร ุปเป ็นแนวทาง
แ ล ะ ข ั ้ น ต อน ใ น ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิ ง าน  เพ ื ่ อลด
ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ ล ด
ขั้นตอนในการตรวจสอบ
ในแต่ละเรื ่องให้น้อยลง 
และทันต่อเวลา  

 

 

                                                                                                                ลายมือชื่อ     ศริณญา  โทรักษา     

                                                     (นางสาวศริณญา  โทรักษา) 

                                                  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง 

                                                 วันที่      เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
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แบบ ปค.6 

 
รายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง 

  ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลห้วยยาง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน   
ของหน่วยงาน สำหรับปีสิ ้นสุด วันที ่ 30 เดือน กันยาน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน ในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ย วกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่
เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเทศบาล
ตำบลห้วยยาง มีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
   
 
 
 

ลายมือชื่อ     เพ็ญนภา สุขขี ผู้รายงาน 

           (นางสาวเพ็ญนภา  สุขขี) 
        หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
  วันที่        เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2564 

 

 


