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แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน นายอ าเภอเวียงแก่น 

 
เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่

30 เดือน กันยายน พ .ศ .2562 ด้ วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่ ง เป็นไป ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลต าบลท่าข้าม เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้ การก ากับ
ดูแลของ นายอ าเภอเวียงแก่น 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ทีต่้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
  ส านักปลัด เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงาน 5 งาน คือ 1. งานนโยบายและ
แผน 2. งานพัฒนาชุมชน 3. งานการเจ้าหน้าที่ 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ5. งาน
การเกษตร 

1.1 งานนโยบายและแผน ขาดการฝึกอบรมที่สัมพันธ์กับระเบียบที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่แก้ไข รวมถึงกฎระเบียบที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานยังมีอยู่ 
  1.2 งานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่หลักไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และกฎระเบียบที่ไม่
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานยังมีอยู่ 
  1.3 งานการเจ้าหน้าที่ นโยบายยังคงเปลี่ยนแปลงบ่อย และกฎระเบียบที่ไม่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานยังมีอยู่ 
  1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์บางอย่างไม่ทันสมัย และภัย
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ความคาดหมายและยังคงอยู่ 
  1.5 งานเกษตร เรื่องบางอย่างเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้เนื่องจากมีขอบเขตงานกว้าง และภัย
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ความคาดหมายและยังคงอยู่ 
 
 
 
 

/กองคลัง... 
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  กองคลัง ความเสี่ยงเกิดจากงานพัฒนาและขจัดเก็บรายได้  
1.1 งานพัฒนาและขจัดเก็บรายได้  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และ

ผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีตาม
กฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

กองการศึกษา ความเสี่ยงเกิดจากงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.1 เจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม้จะได้เข้ารับการอบรมแต่ก็ยังไม่
เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงท าให้การด าเนินงานตามระเบียบเกิดความล่าช้า 

1.2 เจ้าหน้าที่และบุคลากรยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
และยังขาดการร่วมมือกันในการจัดท าแผน 

กองช่าง ความเสี่ยงมีดังนี้ 
  1.1 บุคลากรยังขาดความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ อยู่บางส่วนเนื่องจาก
กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย 

1.2 การจ้างเหมาเป็นการด าเนินการชดเชยการขาดบุคลากรที่มีความช านาญงานเป็น
เพียงการแก้ไขปัญหาชั่วคราว 

 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐) 
ส านักปลัด เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงาน 5 งาน คือ 1. งานนโยบายและ

แผน 2. งานพัฒนาชุมชน 3. งานการเจ้าหน้าที่ 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ5. งาน
การเกษตร  

2.1 งานนโยบายและแผน จัดการฝึกอบรมที่สัมพันธ์กับระเบียบที่เปลี่ยนแปลงบ่อยท า
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่แก้ไข รวมถึงกฎระเบียบที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานยังมีอยู่ 

  2.2 งานพัฒนาชุมชน ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และเพ่ิมอัตราเจ้าหน้าที่

ประจ า 
  2.3 งานการเจ้าหน้าที่ ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
  2.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งาน 
  2.5 งานเกษตร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
 

  กองคลัง ความเสี่ยงเกิดจากงานพัฒนาและขจัดเก็บรายได้  
2.1 งานพัฒนาและขจัดเก็บรายได้ มีแผนการออกส ารวจและเก็บข้อมูลให้ปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอรวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

กองการศึกษา ความเสี่ยงเกิดจากงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.1 มีการก ากับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่ง
การและระเบียบเกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ 

/2.2 มีการ... 



~ 3 ~ 
 

  
2.2 มีการก ากับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่ง

การณ์และระเบียบเกี่ยวกับงานในด้านการจัดท าแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

กองช่าง ความเสี่ยงมีดังนี้ 
  2.1 ควรจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสม่ าเสมอ และควรจัดหาบุคลากรประจ าใน
ต าแหน่งเฉพาะทางที่ขาดแคลนโดยการขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ถ้ามี) การรับโอน 
หรือการร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการสอบให้ 

 
 
 

 
                                                         

                                                                 ( นายยงยุทธ  ไชยลังการ ) 
                                                        ต าแหน่ง        นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
                                                        วันที่             เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

ส านักปลัด 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  

    1.1 งานนโยบายและแผน 
    ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
    -การติดต่อประสานงานข้อราชการต่างๆ ในกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้รับความร่วมมือจากกอง/
ส านักต่างๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
    -วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอ้ือต่อการสร้างประสิทธิภาพการ
ท างาน 
    -เจ้าหน้าที่ขาดการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องท า
ให้ปฏิบัติ งานไม่ทันกรอบระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องค้นหาระเบียบและข้อสั่งการณ์ต่างๆ 
เอง   
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
   -กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก 
   -กฎหมาย/ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ ง ไม่
ต่อเนื่องท าให้การปฏิบัติงานบางอย่างขาดตอน ไม่สมบูรณ์
เท่าท่ีควร 
   -กฎหมาย/กฎระเบียบบางอย่างเป็นการเพ่ิมขั้นตอนที่ไม่
จ าเป็น  
 
   1.2 งานพัฒนาชุมชน 
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
   -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนมีจ านวน 2 คน 
รับผิดชอบงานจ านวนมาก งานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ดูแลคนพิการ งานผู้ติดเชื้อเอชไอวี ครอบครัวผู้ได้รับ
ผลกระทบอยู่ในภาวะยากล าบาก งานโครงการพัฒนาชุมชน 
งานสวัสดิการ งานพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เด็กเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงงานส่งเสริมสุขภาพ และงานอ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานบาง
โครงการอาจล่าช้า 
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
   -งานพัฒนาชุมชนไม่มีความเสี่ยงภายนอก 

 

ส านักปลัด 
ผลการประเมิน พบว่าส านักปลัดมีการแบ่งโครงสร้างและ
การปฏิบัติงานออกเป็น 5 งาน คือ  
1. งานนโยบายและแผน 
2. งานพัฒนาชุมชน 
3. งานการเจ้าหน้าที่ 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานการเกษตร 
จากการวิ เ คราะห์ประ เมินผลควบคุมภาย ในตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ าด้ วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า 
1. งานนโยบายและแผน 
    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และเท่าทันต่อระเบียบที่มีการแก้ไข
ตลอดเวลา 
    -หัวหน้างานในแต่ละฝ่ายให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอและเป็นผู้น าการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
    -ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เป็นประจ า 
 
2. งานพัฒนาชุมชน 
    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้างของกองหรือ
ส านักอ่ืนร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว 
   -หัวหน้างานในแต่ละฝ่ายให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติ
อย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 
   -จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

   1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรและ
แผนอัตราก าลังมีการปรับปรุงบ่อยครั้ง 
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
   ระเบียบหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
 
   1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
   ความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน 
บุคลากรขาดความรู้และไม่ได้ผ่านการอบรม อุปกรณ์เก่า
ช ารุด ไม่มีงบประมาณในการซ่อมบ ารุงที่ เพียงพอ ไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
   สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติหน้าที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุซ้ าซ้อน ภัยธรรมชาติที่ เหนือความ
คาดหมาย 
 
   1.5 งานการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) 
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยังขาดความรู้ความช านาญ 
บางอย่างในการปฏิบัติงาน  
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ดิน น้ า 
อากาศ สภาพแวดล้อม โรคระบาด ท าให้เกิดผลกระทบได้
ตลอดเวลา เช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฝนทิ้งช่วง ดินโคน
ถล่ม น้ าท่วม อากาศหนาว แผ่นดินไหว ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อสัตว์เลี้ยงผลผลิตทางการเกษตร สัตว์น้ า 

 

3. งานการเจ้าหน้าที่ 
    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -ติดตามนโยบายและค าสั่งการบริหารงานอย่างใกล้ชิด 
    -ติดตามระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลอย่างใกล้ชิดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -ก าหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัย
พิบัติทุกรูปแบบ 
    -ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ 
    -ดูแลปรนนิบัติอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
    -ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และเท่าทันต่อระเบียบที่มีการแก้ไข
ตลอดเวลา 
 
5. งานการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) 
    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคภัย โรคระบาด
สัตว์ พืชต่างๆ 
    -ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และเท่าทันต่อระเบียบที่มีการแก้ไข
ตลอดเวลา 
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 
    2.1 งานนโยบายและแผน 
    -เกิดความผิดพลาดของการปฏิบัติ งาน เนื่ องจาก
เจ้าหน้าที่ยังมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
    -เกิดความเข้าใจผิดในการตีความกฎหมาย/ระเบียบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานได ้
 
    2.2 งานพัฒนาชุมชน 
    -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนมีจ านวน 2 คน 
รับผิดชอบงานจ านวนมากท าให้มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานบางโครงการอาจล่าช้า 
 
    2.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
    -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรและ
แผนอัตราก าลังมีการปรับปรุงบ่อยครั้ง และขาดผู้ด ารง
ต าแหน่งหลายต าแหน่ง 
   -ระเบียบหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
 
    2.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    -ความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน 
บุคลากรขาดความรู้และไม่ได้ผ่านการอบรม อุปกรณ์เก่า
ช ารุด ไม่มีงบประมาณในการซ่อมบ ารุงที่ เพียงพอ ไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
 
    2.5 งานการเกษตร 
    -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยังขาดความรู้ความช านาญ 
บางอย่างในการปฏิบัติงาน  
    -ปัจจัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อโรคระบาด  
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 
    3.1 งานนโยบายและแผน 
    -จัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปีปฏิทิน 
    -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
    3.2 งานพัฒนาชุมชน 
    -จัดท ากรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
    -จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ส่วนอ่ืนร่วม
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรชั่วคราว 
 
    3.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
    -ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานให้ชัดเจน 
    -สรรหาบุคลากรมาด ารงต าแหน่งว่างด้วยวิธีสอบ ขอใช้
บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือรับโอนจากส่วน
ราชการอ่ืน 
    
    3.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    -จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
    -ฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมารฐาน มี
ความปลอดภัย  
    -จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 
 
    3.5 งานการเกษตร 
    -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้มีความรู้ในงานที่
ปฏิบัติ  
    -เตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ
โรคระบาดโดยการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด  
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    -มีระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติ
ราชการ     
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

    -มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการณ์ 
และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
    -มี ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ  ม ติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบ
เพ่ือใช้แนวทางการปฏิบัติงาน 
    -จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
    -จัดท าระบบข้อมูลขา่วสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์งานให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
   -จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน เพ่ือ
น ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
5. การติดตามประเมินผล 
    -มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ และประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 
   -มีการตรวจสอบการติดตามผลการด าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณต่างๆ อย่างครบถ้วน 
   -มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน โดยการ
เปรียบเทียบกับงานที่ได้ปฏิบัติแต่ละกิจกรรม เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป 
 

กองคลัง 
 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

    1.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - มีการเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
    1.2 งานพัสดุ 
     -มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
กอง/ส านัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
ผลการประเมิน พบว่ากองคลังมีการแบ่งโครงสร้างและ
การปฏิบัติงานออกเป็น 3 งาน คือ  
1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2. งานพัสดุ 
3. งานการเงินและบัญชี 
จากการวิ เ คราะห์ประ เมินผลควบคุมภาย ในตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ าด้ วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า  
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

   1.3 งานการเงินและบัญชี      
   -จัดท าบัญชี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เพียงระบบเดียว 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
 
    2.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และผู้ปฏิบัติงาน
ส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
และความโปร่งใสในการบริหารการคลัง 
 
    2.2 งานพัสดุ 
     -การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกอง/ส านัก เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดจ้างมีความจ าเป็นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยใช้เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบ
เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
    2.3 งานการเงินและบัญชี 
    -ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป อปท.ต้องยกเลิกการ
จัดท าบัญชีด้วยมือ และจัดท าบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-lass) เพียงระบบเดียวในเดือน
กันยายน มีฎีกาเบิกจ่ายจ านวนมากท าให้มีความเสี่ยงในการ
ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ไม่ทันในวัน
สิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 

    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลังในภาพรวม
เหมาะสมโดยมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักอักษรมีการจัดท า
โครงสร้างองค์กรภายในกองคลัง 
    -กองคลังมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบใน
ด้านการจัดเก็บรายได้งานพัสดุด้านการเงินและบัญชีซึ่งได้
รายงานตามแบบ ปค.5 ไว้แล้ว 
    -ในภาพรวมกองคลังมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม
เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามสมควรด้านงานการพัฒนาจัดเก็บรายได้ งานด้านพัสดุ 
ด้านการเงินและบัญชีไม่พบความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง
กิจกรรมควบคุม 
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

 3. กิจกรรมการควบคุม 
 
    3.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมบุคคลกรของ 
อปท. เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับระบบจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
 
    3.2 งานพัสดุ 
     -มีการออกค าสั่งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
กอง/ส านัก 
 
    3.3 งานการเงินและบัญชี 
    -ก าชับหน่วยงานผู้เบิกด าเนินการจัดการฝึกอบรมและ
วางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้งานการเงินก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม 
และให้วางฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอยและวัสดุให้แล้ว
เสร็จก่อนวันที่ 15 เดือนกันยายน  
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    -ประสานไปยังเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรณีมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  
    -ประสานไปยังศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นระบบ E-lass กรณีมีข้อซักถามหรือเกิด
ขัดข้อง 
    -ประสานเจ้าหน้าที่ TOT กรณีระบบอินเทอร์เน็ตเกิด
ขัดข้อง 
    -มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 
5. การติดตามประเมินผล 
    -ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
    -รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง  
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

 กองการศึกษา 
 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
    -บุคลากรขาดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่ งการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
    -ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายท าให้เกิด
ข้อบกพร่องและเกิดผลเสียต่องานนั้นๆ 
    -บุคลากรภายในหน่วยงานขาดทักษะในการประสานงาน 
การสื่อสารระหว่างกันท าให้เกิดข้อผิดพลาด เกิดความ
ขัดแย้งภายในหน่วยงาน 
     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
    -ขาดการประสานงานกับองค์กร ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
    -ขาดการเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ อันเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้กับองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
 
    2.1 งานบริหารและจัดการศึกษา 
     -บุคลากรกองการศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อสั่งการในการปฏิบัติงาน จึงท าให้การปฏิบัติงาน
ล่าช้า และเป็นระบบไม่ชัดเจน 
 
     2.2 งานส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และจารีตประเพณีท้องถิ่น  
     -การปฏิบัติงานยังขาดการประสานงานขอความร่วมมือ
จากองค์กร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
     2.3 งานกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 
     -กองการศึกษายังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานโดยตรงจึงท าให้ เกิดความบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 
ผลการประเมิน พบว่ากองการศึกษามีการแบ่งโครงสร้าง
และการปฏิบัติงานออกเป็น 3 งาน คือ  
1. งานบริหารและจัดการการศึกษา 
2. งานส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีท้องถิ่น 
3. งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
จากการวิ เ คราะห์ประ เมินผลควบคุมภาย ในตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ าด้ วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า 
    ข้อสรุป 
    -สภาพแวดล้อมภายในกองการศึกษาปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากโครงสร้างของส่วนราชการที่
มีประปริมาณและขอบเขตของงานที่กว้างขวางกอง
การศึกษาควรมีการทบทวนอัตราก าลังให้เหมาะสมและ
เพ่ิมพูนให้ความรู้แก่บุคลากร 
    -จัดล าดับความส าคัญและร่วมมือวิเคราะห์โอกาสที่
อาจจะเกิดความเสี่ ยง ประชุมชี้แจ้งให้บุคลากรกอง
การศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมหรือป้องกัน
และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามวิธีการควบคุมที่
ก าหนดไว้ 
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมควบคุมของการศึกษาที่เหมาะสมมี ดังนี้ 
    -การแบ่งแยกหน้าที่มีการควบคุมตามล าดับ 
    -จะมีการตรวจสอบเอกสารก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
ตามล าดับขั้นตอน ซึ่งกองการศึกษาจะด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงเมื่อพบข้อบกพร่องรายการที่ด าเนินการไปแล้ว
บางส่วน 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    -มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ทาง
ช่องทางการสื่อสารทุกระบบทุกเครือข่าย  
    -การสื่อสารมีการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เช่น แผ่น
พับ จดหมาย ข่าวสาร การติดต่อทางหนังสือราชการกับ
ชุมชน องค์กรหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
     
5. การติดตามประเมินผล 
    -ประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง
และประชาชน 
    -ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้ด าเนินการ 
 

กองช่าง 
 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
    -บุคลากรขาดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่ งการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
    -บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความช านาญในงาน
บางอย่างที่ไม่มีความรู้พื้นฐานโดยตรงขาดความรู้เฉพาะด้าน 
ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุ 
    ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
    -พ้ืนที่รับผิดชอบบางพ้ืนที่การเดินทางเข้าถึงยากล าบาก
ท าให้การเข้าไปส ารวจข้อมูลต่างๆ เกิดความล่าช้าบ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
ผลการประเมิน จากการวิเคราะห์ประเมินผลควบคุม
ภายในตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า 
    ข้อสรุป 
    -ติดตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการณ์ต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด โดยจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบง่าย
ต่อการสืบค้น 
    -ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และเท่าทันต่อระเบียบที่มีการแก้ไข
ตลอดเวลา 
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    -ความถี่ของปัญหาเกิดขึ้นสูงแต่ผลกระทบของปัญหาที่
เกิดข้ึนไม่รุนแรงมากนัก สามารถใช้วิธีการถ่ายโอนความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนและ
จัดการความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะยอมรับความ
เสี่ยงได้ 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    -การจ้างเหมาบริการด้านงานช่างในส่วนที่บุคลากรใน
องค์กรไม่มีวุฒิ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และไม่
สามารถปฏิบัติงานได้เพ่ือลดภาระงาน 
    -จัดท าแผนงานการก่อสร้างการเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ตลอดจนเครื่องจักรกล และประชาสัมพันธ์งาน
ก่อสร้างให้ชุมชนทราบก่อนการก่อสร้าง 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    -มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ทาง
ช่องทางการสื่อสารทุกระบบทุกเครือข่าย  
    -การสื่อสารมีการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เช่น แผ่น
พับ จดหมาย ข่าวสาร การติดต่อทางหนังสือราชการกับ
ชุมชน องค์กรหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
     
5. การติดตามประเมินผล 
    -ประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง
และประชาชน 
    -ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้ด าเนินการ 
 

    -อบรมเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้าง ควบคุม
อาคาร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปค.๔ 
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ผลการประเมินโดยรวม :- 
ผลการประเมินโดยรวมพบว่ามีกิจกรรม ดังนี้ 
 
1. ส านักปลัด 

1.1 งานนโยบายและแผน 
1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2. กิจกรรมการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  

1.2 งานพัฒนาชุมชน 
1. การเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอ 

1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
1. กิจกรรมการติดตามนโยบายและค าสั่งการบริหารงานอย่างใกล้ชิด 
2. กิจกรรมการติดตามระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลอย่างใกล้ชิด  

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. กิจกรรมเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
2. กิจกรรมติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและสาธรณภัยต่างๆ 

1.5 งานการเกษตร 
1. กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและสาธรณภัยต่างๆ 

 
2. กองคลัง  

2.1งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
1. กิจกรรมเพ่ิมความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง 

2.2งานพัสดุ  
1. กิจกรรมพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2.3 งานการเงินและบัญชี 
1. กิจกรรมพัฒนาการจัดท าบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)  
2. กิจกรรมพัฒนาการปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ทันในวันสิ้น

ปีงบประมาณ 
 

3. กองการศึกษา 
3.1 งานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.2 งานด้านบริหารและวิชาการในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนางานด้านบริหารและวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  
 
4. กองช่าง 
 1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่งการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความช านาญในงานเฉพาะด้านบางอย่าง 
/ลายมือชื่อ... 
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                            (นายยงยุทธ   ไชยลังการ) 
     ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
               วันที่            เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
1.งานนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานให้ทันกรอบระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด  
 
 

1. การติดต่อ
ประสานงานข้อ
ราชการต่างๆ ใน
กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากกอง/ส านักต่างๆ 
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  
2. การเข้ารับการ
ฝึกอบรมน้อยครั้ง 
  

1. ประชุมเพ่ือ
รับทราบข้อราชการ
ต่างๆ รวมถึงการ
ประสานงานต่างๆ 
ภายในหน่วยงาน
เป็นประจ า 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
ตามท่ีกรมส่งเสริม
ท้องถิ่นก าหนด  

1. การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและแผนถือ
ว่ามีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนได้รับความ
ร่วมมือจากกอง
ต่างๆ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นหลัง
การฝึกอบรม 
 
 
 

1. การฝึกอบรมที่ไม่
ต่อเนื่องไม่สัมพันธ์
กับระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงบ่อยท า
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่แก้ไขบ่อย 
2. กฎระเบียบที่ไม่
เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานยังมีอยู่ 

ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมทุก
ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนระเบียบใน
ข้อส าคัญโดยเฉพาะ
เรื่องเก่ียวกับการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์
หรือระบบต่างๆ เป็น
ต้น  

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
2.งานพัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขาดแคลน
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

1. ขอรับการ
สนับสนุนพนักงาน
จ้างจากกอง/ส านัก
อ่ืนมาช่วยปฏิบัติ
หน้าที่เป็นครั้งคราว 
 

1. การประเมิน
มาตรการควบคุม
สามารถแก้ไขการ
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่
ได้ชั่วคราว 
 

1. เจ้าหน้าที่หลักไม่
เพียงพอต่อปริมาณ
งาน 
2. กฎระเบียบที่ไม่
เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานยังมีอยู่ 

1. ควรจัดส่ง
เจ้าหน้าทีเ่ข้ารับการ
อบรม 
2. เพิ่มอัตรา
เจ้าหน้าที่ประจ า  

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
3.งานการเจ้าหน้าที ่
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามนโยบายและค าสั่งการ
บริหารงานอย่างใกล้ชิด 
2. เพ่ือติดตามระเบียบหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่าง
ใกล้ชิดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

1. นโยบายภายใน
และภายนอกองค์กร
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

1. ติดตามนโยบาย
และค าสั่งการ
บริหารงานอย่าง
ใกล้ชิด 
2. ติดตามระเบียบ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การบริหารงาน
บุคคลอย่างใกล้ชิด
โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. การประเมิน
มาตรการควบคุม
สามารถแก้ไขปัญหา
นโยบายที่
เปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้งได้ 
2. สามารถติด
ติดตามระเบียบ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การบริหารงาน
บุคคลอย่างใกล้ชิด  
 

1. นโยบายยังคง
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. กฎระเบียบที่ไม่
เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานยังมีอยู่ 

1. ควรจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง 
 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมต่อ
การปฏิบัติงาน 
2. เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติและสาธรณภัยต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วัสดุอุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อการใช้
งานและช ารุด 
2. ภัยธรรมชาติ
แทรกซ้อน 

1. มั่นตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมต่อการใช้งาน 
รวมถึงการซ่อมบ ารุง
ต่างๆ 
2. ติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด 
 

1. การตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์โดยการ
ซ่อมในขั้นต้น
สามารถใช้งาน
อุปกรณ์นั้นได้  
2. สามารถติด
ติดตามข่าวสารได้
อย่างใกล้ชิด  
 

1. อุปกรณ์บางอย่าง
ไม่ทันสมัย 
2. ภัยธรรมชาติเป็น
สิ่งที่อยู่ความ
คาดหมายและยังคง
อยู่ 

1. จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อม
และเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
5.งานการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ 
ประมง)  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
2. เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติและสาธรณภัยต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ในงานที่
ปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง
และกว้างขวาง
เนื่องจากขอบเขตงา
นั้นกว้าง 
2. ภัยธรรมชาติ
แทรกซ้อน 

1. ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ 
2. ติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด 
 

1. การฝึกอบรม
สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ในบาง
เรื่องได้โดยเฉพาะ
เรื่องท่ีอบรม  
2. สามารถติด
ติดตามข่าวสารได้
อย่างใกล้ชิด  
 

1. เรื่องบางอย่าง
เจ้าหน้าที่ยังไม่รู้
เนื่องจากมีขอบเขต
งานกว้าง 
2. ภัยธรรมชาติเป็น
สิ่งที่อยู่ความ
คาดหมายและยังคง
อยู่ 

1. ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด 
 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

กองคลัง 
1.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
วัตถุประสงค์ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
และผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างต้องมีความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางการจัดภาษีตามกฎหมายภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและ
ความโปร่งใสใสการบริหารงานคลัง 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บ
รายได้และ
ผู้ปฏิบัติงานส ารวจ
ข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไม่มีความ
เข้าใจถึงแนว
ทางการจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

1. มีแผนการส่ง
เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่จัดอบรม
โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

1. มีการน าข้อมูลมา
ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันลงโปรแกรม
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
เป็นไปตามแผนและ
การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใสในการ
บริหารงานคลัง 
 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บ
รายได้และ
ผู้ปฏิบัติงานส ารวจ
ข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไม่มีความรู้
ความเข้าใจถึงแนว
ทางการจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

1. มีแผนการออก
ส ารวจและเก็บ
ข้อมูลให้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอรวมถึงส่ง
เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 
 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

2.งานพัสด ุ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้งานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ในแต่ละกอง/ส านัก 
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัด
จ้างมีความ
จ าเป็นต้องมีความรู้
และความเชี่ยวชาญ
ในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุด้วย
วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วย (e-
GP) 

1. มีการออกค าสั่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
กอง/ส านัก 
 

1. ใช้เอกสารที่
จัดพิมพ์ขึ้นจาก
ระบบเป็นเอกสาร
ประกอบการ
ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

ไม่มีความเสี่ยง 1. มีการออกค าสั่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
กอง/ส านัก
ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตาม
ระเบียบฯ อย่าง
เคร่งครัดมิก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทาง
ราชการ 
 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

3. งานการเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้จัดท าบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-lass) เพียงระบบเดียว 
 
 

1. ในเดือนกันยายน 
มีฎีกาเบิกจ่าย
จ านวนมากท าให้มี
ความเสี่ยงในการปิด
บัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท. (e-lass) 
ไม่ทันในวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

1. ก าชับหน่วยงานผู้
เบิกด าเนินการ
ฝึกอบรมและวาง
ฎีกาเบิกจ่ายเงินให้
งานการเงินก่อนสิ้น
เดือนสิงหาคมและ
ให้วางฎีกาเบิก
จ่ายเงินหมวดค่าใช้
สอยและวัสดุให้แล้ว
เสร็จก่อนวันที่ 15 
กันยายน 
 

 

 

 

 

 

1. มีการรายงาน
แผนการเบิกจ่ายใน
ไตรมาสของ
หน่วยงานผู้เบิก 
 

ไม่มีความเสี่ยง 1. มีการวางฎีกาเบิก
จ่ายเงินหมวดค่าใช้
สอยและวัสดุใน
เดือนให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ 10 
กันยายน 
 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 
 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

3. งานการเงินและบัญชี (ต่อ)  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ปิดบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ทันใน
วันสิ้นปีงบประมาณ 
 
 

1. ในเดือนกันยายน 
มีฎีกาเบิกจ่าย
จ านวนมากท าให้มี
ความเสี่ยงในการปิด
บัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท. (e-lass) 
ไม่ทันในวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

1. ก าชับหน่วยงานผู้
เบิกด าเนินการ
ฝึกอบรมและวาง
ฎีกาเบิกจ่ายเงินให้
งานการเงินก่อนสิ้น
เดือนสิงหาคมและ
ให้วางฎีกาเบิก
จ่ายเงินหมวดค่าใช้
สอยและวัสดุให้แล้ว
เสร็จก่อนวันที่ 15 
กันยายน 
 

 

 

 

 

1. จัดท าบัญชีใน
ระบบคอมพิวเตอร์
ของ อปท. เพียง
ระบบเดียวและปิด
งบการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท. ทันในวัน
สิ้นปีงบประมาณ 
 

ไม่มีความเสี่ยง 1. หน่วยงานผู้เบิกมี
การจัดท าแผนการ
เบิกจ่ายและ
ด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผน 
 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 
 
 

แบบ ปค.๕ 



~ 25 ~ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

กองการศึกษา 
1. งานด้านการเงินและงานการพัสดุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

1. การจัดท างาน
ด้านการเงินและ
พัสดุของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
และความช านาญ
ด้านการเงินและงาน
การพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุและ
ระเบียบการเงิน- 

1. มีการควบคุม
ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
2. ก าชับเจ้าหน้าที่
ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย
และหมั่นศึกษา
ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
3. มีการออกค าสั่ง
มอบหมายงานที่
ชัดเจนครอบคลุม
งานพัสดุการเงินและ
บัญชี- 
 

1. มีการควบคุมการ
ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะมี
การออกค าสั่ง
มอบหมายงานที่
ชัดเจนครอบคลุม
งานพัสดุงานการเงิน
และบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
จัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก
เล็กและผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็แม้จะได้เข้า
รับการอบรมแต่ก็ยัง
ไม่เข้าใจอย่างถ่อง
แท้จึงท าให้การ
ด าเนินงานตาม
ระเบียบเกิดความ
ล่าช้า 

1. มีการก ากับดูแล
จากผู้บังคับบัญชาให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบดูหนังสือ
สั่งการและระเบียบ
เกี่ยวกับงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างสม่ าเสมอ 
 

กองการศึกษา 

 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

 
 

และบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. มีการจัดส่งครูผู้
แลเด็กเล็กเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

2. งานด้านบริหารและวิชาการในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้งานด้านบริหารและวิชาการมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

1. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา 
2. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับ
การอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

1. การควบคุม
เหมาะสมในระดับ
หนึ่งโดยส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ระเบียบหนังสือสั่ง
การจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ด าเนินการจัดท า
ตามแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ระเบียบหนังสือสั่ง
การจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
และด าเนินการจัดท า
ตามแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาฯ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
2. ให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องระดม
ความคิดและท างาน
ร่วมกันเป็นทีมเพ่ือ
ช่วยกันในการจัดท า
แผน 

1. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรยังไม่ได้รับ
การอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและยัง
ขาดการร่วมมือกัน
ในการจัดท าแผน 

1. มีการก ากับดูแล
จากผู้บังคับบัญชาให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบดูหนังสือ
สั่งการณ์และ
ระเบียบเกี่ยวกับงาน
ในด้านการจัดท า
แผนการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองการศึกษา 

 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

กองช่าง 
วัตถุประสงค์ 
1.  เ พ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่งการ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มี
ความรู้ความช านาญในงานเฉพาะด้าน
บางอย่าง 
 

1. บุคลากรขาด
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ 
2. บุคลากรขาด
ความเชียวชาญใน
งานเฉพาะด้าน 

1. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
2. จ้างเหมา
บุคลากรที่มีความ
ช านาญงานเฉพาะ
ด้าน 

1. การอบรมให้
ความรู้สามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมาย 
กฎระเบียบแก่
ข้าราชการได้ใน
ระดับหนึ่ง 
2. การจ้างเหมา
สามารถชดเฉย
ปัญหาการขาด
บุคลากรที่มีความรู้
ความช านาญงาน
เฉพาะด้านได้ 

1. บุคลากรยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ 
อยู่บางส่วนเนื่องจาก
กฎระเบียบ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
บ่อย 
2. การจ้างเหมาเป็น
การด าเนินการ
ชดเชยการขาด
บุคลากรที่มีความ
ช านาญงานเป็น
เพียงการแก้ไข
ปัญหาชั่วคราว 

1. ควรจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมสม่ าเสมอ 
2. ควรจัดหา
บุคลากรประจ าใน
ต าแหน่งเฉพาะทาง
ที่ขาดแคลนโดยการ
ขอใช้บัญชีกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ถ้ามี) การ
รับโอน หรือการร้อง
ขอให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ด าเนินการสอบให้ 

กองช่าง 

          
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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