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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลท่าข้ามฉบับนี้ จัดท าข้ึนตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลท่าข้าม อันจะท าให้
การด าเนินงาน และการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าข้ามบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายมีการ
ก ากับดูแลดี และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด 
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แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดบัหน่วยงานของรฐั) 

เรียน นายอ าเภอเวียงแก่น 

 
เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด

วันที่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลต าบลท่าข้าม เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้ การ
ก ากับดูแลของ นายอ าเภอเวียงแก่น 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

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

1.1 งานนโยบายและแผน ขาดการฝึกอบรมที่สัมพันธ์กับระเบียบที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่แก้ไข รวมถึงกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานยังมีอยู่ 
  1.2 งานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่หลักไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และกฎระเบียบที่ไม่
เอื้อต่อการปฏิบัติงานยังมีอยู่ 
  1.3 งานการเจ้าหน้าที่ นโยบายยังคงเปลี่ยนแปลงบ่อย และกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานยังมีอยู่ 
  1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์บางอย่างไม่ทันสมัย และภัย
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ความคาดหมายและยังคงอยู่ 
  1.5 งานเกษตร เรื่องบางอย่างเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้เนื่องจากมีขอบเขตงานกว้าง และภัย
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ความคาดหมายและยังคงอยู่ 
 
 
 
 

/กองคลงั... 
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  กองคลัง ความเสี่ยงเกิดจากงานพัฒนาและขจัดเก็บรายได้  
1.1 งานพัฒนาและขจัดเก็บรายได้  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และ

ผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีตาม
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

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
เพียงการแก้ไขปัญหาช่ัวคราว 

 

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

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

2.1 งานนโยบายและแผน จัดการฝึกอบรมทีส่ัมพันธ์กับระเบยีบทีเ่ปลีย่นแปลงบอ่ยท า
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่แก้ไข รวมถึงกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานยังมีอยู่ 

  2.2 งานพัฒนาชุมชน ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่
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 าเสมอรวมถึงสง่เจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

กองการศึกษา ความเสี่ยงเกิดจากงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.1 มีการก ากับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่ง
การและระเบียบเกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ 

/2.2 มีการ... 
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2.2 มีการก ากับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่ง

การณ์และระเบียบเกี่ยวกับงานในด้านการจัดท าแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

กองช่าง ความเสี่ยงมีดังนี้ 
  2.1 ควรจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรมสม่ าเสมอ และควรจัดหาบุคลากรประจ าใน
ต าแหน่งเฉพาะทางที่ขาดแคลนโดยการขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ถ้ามี) การรับโอน 
หรือการร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด าเนินการสอบให้ 

 
 
 

 
                                                         

                                                                 ( นายยงยุทธ  ไชยลังการ ) 
                                                        ต าแหน่ง        นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
                                                        วันท่ี        8     เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสดุ  วันที่ ๓๐ เดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

ส านักปลัด 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  

    1.1 งานนโยบายและแผน 
    ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
    - เจ้าหน้าที่ขาดการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องท า
ให้ปฏิบัติงานไม่ทันกรอบระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องค้นหาระเบียบและข้อสั่งการณ์ต่างๆ 
เอง   
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
   -กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก 
   -กฎหมาย/ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ ง  ไม่
ต่อเนื่องท าให้การปฏิบัติงานบางอย่างขาดตอน ไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร 
   -กฎหมาย/กฎระเบียบบางอย่างเป็นการเพิ่มข้ันตอนที่ไม่
จ าเป็น  
 
   1.2 งานพัฒนาชุมชน 
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
   -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนมีจ านวน 2 คน 
รับผิดชอบงานจ านวนมาก งานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ดูแลคนพิการ งานผู้ติดเช้ือเอชไอวี ครอบครัวผู้ได้รับ
ผลกระทบอยู่ในภาวะยากล าบาก งานโครงการพัฒนาชุมชน 
งานสวัสดิการ งานพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เด็กเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงงานส่งเสริมสุขภาพ และงานอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานบาง
โครงการอาจล่าช้า 
   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
   -งานพัฒนาชุมชนไม่มีความเสี่ยงภายนอก 

 

ส านักปลัด 
ผลการประเมิน พบว่าส านักปลัดมีการแบง่โครงสร้างและ
การปฏิบัตงิานออกเป็น 5 งาน คือ  
1. งานนโยบายและแผน 
2. งานพัฒนาชุมชน 
3. งานการเจ้าหน้าที ่
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานการเกษตร 
จากการ วิ เ คร าะห์ประ เมิ นผลควบ คุมภายในตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลั ง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า 
1. งานนโยบายและแผน 
    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -จัดส่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และเท่าทันต่อระเบียบที่มีการแก้ไข
ตลอดเวลา 
    -หัวหน้างานในแต่ละฝ่ายให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอและเป็นผู้น าการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
     
 
2. งานพัฒนาชุมชน 
    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้างของกองหรือ
ส านักอื่นร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว 
   -หัวหน้างานในแต่ละฝ่ายให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติ
อย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 
   -จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

   1.3 งานการเจ้าหน้าท่ี 
   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. งานการเจา้หน้าท่ี 
    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -ติดตามนโยบายและค าสั่งการบริหารงานอย่างใกล้ชิด 
    -ติดตามระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลอย่างใกล้ชิดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -ก าหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัย
พิบัติทุกรูปแบบ 
    -ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ 
    -ดูแลปรนนิบัติอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
    -ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และเท่าทันต่อระเบียบที่มีการแก้ไข
ตลอดเวลา 
 
5. งานการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) 
    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคภัย โรคระบาด
สัตว์ พืชต่างๆ 
    -ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และเท่าทันต่อระเบียบที่มีการแก้ไข
ตลอดเวลา 
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

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

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 
    3.1 งานนโยบายและแผน 
    -จัดท าแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานตามปีปฏิทิน 
    -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
    3.2 งานพัฒนาชุมชน 
    -จัดท ากรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 
    -จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นร่วม
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรช่ัวคราว 
 
    3.3 งานการเจ้าหน้าท่ี 
    -ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานให้ชัดเจน 
    -สรรหาบุคลากรมาด ารงต าแหน่งว่างด้วยวิธีสอบ ขอใช้
บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือรับโอนจากส่วน
ราชการอื่น 
    
    3.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    -จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
    -ฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมารฐาน มี
ความปลอดภัย  
    -จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 
 
    3.5 งานการเกษตร 
    -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้มีความรู้ในงานที่
ปฏิบัต ิ 
    -เตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติที่สง่ผลกระทบต่อ
โรคระบาดโดยการติดตามข้อมลูข่าวสารอย่างใกล้ชิด  
 
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 ข้อ มู ล  กฎห มาย  ร ะ เ บี ย บ  ม ติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบ
เพื่อใช้แนวทางการปฏิบัติงาน 
    -จัดให้มีการประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
    -จัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
   -จัดใหม้ีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทกุภาคส่วน เพื่อ
น ามาพัฒนาและสง่เสรมิการมีส่วนร่วม 
 
5. การติดตามประเมินผล 
    -มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ และประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 
   -มีการตรวจสอบการติดตามผลการด าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณต่างๆ อย่างครบถ้วน 
   -มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน โดยการ
เปรียบเทียบกับงานที่ได้ปฏิบัติแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป 
 

กองคลัง 
 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

    1.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
     - มีการเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
    1.2 งานพัสดุ 
     -มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
กอง/ส านัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
ผลการประเมิน พบว่ากองคลังมีการแบ่งโครงสร้างและ
การปฏิบัติงานออกเป็น 3 งาน คือ  
1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2. งานพัสด ุ
3. งานการเงินและบัญชี 
จากการ วิ เ คร าะห์ประ เมิ นผลควบ คุมภายในตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลั ง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า  
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสดุ  วันที่ ๓๐ เดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

   1.3 งานการเงินและบัญชี      
   -จัดท าบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-laas) เพียงระบบเดียว 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
 
    2.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และผู้ปฏิบัติงาน
ส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
และความโปร่งใสในการบริหารการคลัง 
 
    2.2 งานพัสดุ 
     -การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกอง/ส านัก เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดจ้างมีความจ าเป็นต้องมีความรู้และความเช่ียวชาญในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์(e-GP) โดยใช้เอกสารที่จัดพิมพ์ข้ึนจากระบบ
เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
    2.3 งานการเงินและบัญชี 
    -ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป อปท.ตอ้งยกเลกิการ
จัดท าบญัชีด้วยมือ และจัดท าบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-lass) เพียงระบบเดียวในเดือน
กันยายน มีฎีกาเบิกจ่ายจ านวนมากท าให้มีความเสี่ยงในการ
ปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ไม่ทันในวัน
สิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 

    ข้อสรุป 
    พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    -สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลังในภาพรวม
เหมาะสมโดยมีการจัดท าค าสัง่แต่งตั้งและมอบหมายงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักอักษรมีการจัดท า
โครงสร้างองค์กรภายในกองคลัง 
    -กองคลังมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบใน
ด้านการจัดเก็บรายได้งานพัสดุด้านการเงินและบัญชีซึ่งได้
รายงานตามแบบ ปค.5 ไว้แล้ว 
    -ในภาพรวมกองคลังมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม
เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามสมควรด้านงานการพัฒนาจัดเก็บรายได้ งานด้านพัสดุ 
ด้านการเงินและบัญชีไม่พบความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง
กิจกรรมควบคุม 
 

 

 

แบบ ปค.๔ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสดุ  วันที่ ๓๐ เดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

 3. กิจกรรมการควบคุม 
 
    3.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
     - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบเข้ารับการอบรมบุคคลกรของ 
อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
 
    3.2 งานพัสดุ 
     -มีการออกค าสั่งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
กอง/ส านัก 
 
    3.3 งานการเงินและบัญชี 
    -ก าชับหน่วยงานผู้เบกิด าเนินการจัดการฝึกอบรมและ
วางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้งานการเงินก่อนสิ้นเดอืนสงิหาคม 
และให้วางฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอยและวัสดุให้แล้ว
เสร็จกอ่นวันที่ 15 เดือนกันยายน  
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    -ประสานไปยังเจ้าหน้าที่กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
กรณีมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  
    -ประสานไปยังศูนย์ ข้อมูลท้อง ถ่ินกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินระบบ E-lass กรณีมีข้อซักถามหรือเกิด
ขัดข้อง 
    -ประสานเจ้าหน้าที่ TOT กรณีระบบอินเทอร์เน็ตเกิด
ขัดข้อง 
    -มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 
5. การติดตามประเมินผล 
    -ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
    -รายงานผลการด าเนินการใหผู้้บงัคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 

 

แบบ ปค.๔ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสดุ  วันที่ ๓๐ เดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

 กองการศึกษา 
 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
    -บุคลากรขาดความรู้ เ กี่ ยวกับระเบียบ 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. งานบรหิารและจัดการการศึกษา 
2. งานส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีท้องถ่ิน 
3. งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
จากการ วิ เ คร าะห์ประ เมิ นผลควบ คุมภายในตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลั ง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า 
    ข้อสรุป 
    -สภาพแวดล้อมภายในกองการศึกษาปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากโครงสร้างของส่วนราชการที่
มีประปริมาณและขอบเขตของงานที่กว้างขวางกอง
การศึกษาควรมีการทบทวนอัตราก าลังให้เหมาะสมและ
เพิ่มพูนให้ความรู้แก่บุคลากร 
    -จัดล าดับความส าคัญและร่วมมือวิเคราะห์โอกาสที่
อาจจะเกิดความเสี่ยง ประชุมช้ีแจ้งให้บุคลากรกอง
การศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมหรือป้องกัน
และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามวิธีการควบคุมที่
ก าหนดไว้ 

 

แบบ ปค.๔ 
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมควบคุมของการศึกษาที่เหมาะสมมี ดังนี ้
    -การแบง่แยกหน้าทีม่ีการควบคุมตามล าดับ 
    -จะมีการตรวจสอบเอกสารก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
ตามล าดับข้ันตอน 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 เ กี่ ยวกับระเบียบ ข้อสั่ งการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
    -บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความช านาญในงาน
บางอย่างที่ไม่มีความรู้พื้นฐานโดยตรงขาดความรู้เฉพาะด้าน 
ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุ 
    ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
    -พื้นที่รับผิดชอบบางพื้นที่การเดินทางเข้าถึงยากล 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
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และเท่าทันต่อระเบียบที่มีการแก้ไข
ตลอดเวลา 
 

แบบ ปค.๔ 
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(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔)  
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    -ความถ่ีของปัญหาเกิดข้ึนสูงแตผ่ลกระทบของปัญหาที่
เกิดข้ึนไม่รุนแรงมากนกั สามารถใช้วิธีการถ่ายโอนความ
เสี่ยงที่เกิดข้ึนได้ ซึ่งต้องควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนและ
จัดการความเสี่ยงให้เหลอืน้อยทีสุ่ดเท่าที่จะยอมรับความ
เสี่ยงได้ 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    -การจ้างเหมาบริการด้านงานช่างในส่วนทีบุ่คลากรใน
องค์กรไมม่ีวุฒิ เครื่องมือ อปุกรณ์ เครื่องจักรกล และไม่
สามารถปฏิบัติงานได้เพือ่ลดภาระงาน 
    -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 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.1 งานนโยบายและแผน 
1. กิจกรรมการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2. กิจกรรมการพฒันาความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  

1.2 งานพัฒนาชุมชน 
1. การเพิม่จ านวนเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานใหเ้พียงพอ 

1.3 งานการเจา้หน้าท่ี 
1. กิจกรรมการติดตามนโยบายและค าสั่งการบรหิารงานอยา่งใกล้ชิด 
2. กิจกรรมการติดตามระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลอย่างใกล้ชิด  

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. กิจกรรมเตรียมวัสดุอปุกรณ์ให้พรอ้มต่อการปฏิบัตงิาน 
2. กิจกรรมติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและสาธรณภัยต่างๆ 

1.5 งานการเกษตร 
1. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
2. กิจกรรมติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและสาธรณภัยต่างๆ 

 
2. กองคลัง  

2.1งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
1. กิจกรรมเพิ่มความรู้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบัติงานจัดเกบ็รายได้และผูป้ฏิบัติงานส ารวจข้อมลูที่ดินและสิง่

ปลูกสร้าง 

2.2งานพัสดุ  
1. กิจกรรมพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

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

ปีงบประมาณ 
 

3. กองการศึกษา 
3.1 งานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัตงิานด้านการเงินและงานการพสัดุของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
3.2 งานด้านบริหารและวิชาการในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนางานด้านบรหิารและวิชาการใหม้ีประสิทธิภาพ  
 
4. กองช่าง 
 1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่งการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความช านาญในงานเฉพาะด้านบางอย่าง 
/ลายมือช่ือ... 
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                            (นายยงยุทธ   ไชยลังการ) 
     ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
               วันที่         8   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสดุ วันที่ ๓๐ เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
1.งานนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อพฒันาความรู้ของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัตงิานให้ทันกรอบระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด  
 
 

1. การเข้ารบัการ
ฝึกอบรมนอ้ยครั้ง 
  

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
ตามที่กรมสง่เสรมิ
ท้องถ่ินก าหนด  

1. เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้เพิ่มข้ึนหลงั
การฝกึอบรม 
 
 
 

1. การฝึกอบรมที่ไม่
ต่อเนื่องไมส่ัมพันธ์
กับระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงบอ่ยท า
ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่แก้ไขบ่อย 
2. กฎระเบียบที่ไม่
เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานยังมีอยู ่

ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมทุก
ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนระเบียบใน
ข้อส าคัญโดยเฉพาะ
เรื่องเกี่ยวกบัการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์
หรือระบบต่างๆ เป็น
ต้น  

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสดุ วันที่ ๓๐ เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
2.งานพัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหม้ีเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิาน
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขาดแคลน
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิาน 
 

1. ขอรับการ
สนับสนุนพนักงาน
จ้างจากกอง/ส านัก
อื่นมาช่วยปฏิบัติ
หน้าที่เป็นครัง้คราว 
 

1. การประเมิน
มาตรการควบคุม
สามารถแก้ไขการ
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่
ได้ช่ัวคราว 
 

1. เจ้าหน้าที่หลักไม่
เพียงพอตอ่ปริมาณ
งาน 
2. กฎระเบียบที่ไม่
เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานยังมีอยู ่

1. ควรจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรม 
2. เพิ่มอัตรา
เจ้าหน้าที่ประจ า  

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ปค.๕ 



~ 18 ~ 
 
 

เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสดุ วันที่ ๓๐ เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
3.งานการเจ้าหน้าท่ี 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตามนโยบายและค าสัง่การ
บรหิารงานอย่างใกล้ชิด 
2. เพื่อติดตามระเบียบหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่าง
ใกล้ชิดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

1. นโยบายภายใน
และภายนอกองค์กร
เปลี่ยนแปลงบอ่ย 
2. ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
เปลี่ยนแปลงบอ่ย 

1. ติดตามนโยบาย
และค าสั่งการ
บรหิารงานอย่าง
ใกล้ชิด 
2. ติดตามระเบียบ
หลักเกณฑเ์กี่ยวกับ
การบริหารงาน
บุคคลอย่างใกล้ชิด
โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. การประเมิน
มาตรการควบคุม
สามารถแก้ไขปญัหา
นโยบายที่
เปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้งได ้
2. สามารถติด
ติดตามระเบียบ
หลักเกณฑเ์กี่ยวกับ
การบริหารงาน
บุคคลอย่างใกล้ชิด  
 

1. นโยบายยังคง
เปลี่ยนแปลงบอ่ย 
2. กฎระเบียบที่ไม่
เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานยังมีอยู ่

1. ควรจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสดุ วันที่ ๓๐ เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมวัสดุอปุกรณ์ให้พร้อมต่อ
การปฏิบัตงิาน 
2. เพื่อติดตามข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติและสาธรณภัยต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วัสดุอุปกรณ์ไม่
เพียงพอตอ่การใช้
งานและช ารุด 
2. ภัยธรรมชาติ
แทรกซอ้น 

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

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

1. อุปกรณ์บางอย่าง
ไม่ทันสมัย 
2. ภัยธรรมชาติเป็น
สิ่งทีอ่ยู่ความ
คาดหมายและยงัคง
อยู ่

1. จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ให้พรอ้ม
และเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
5.งานการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ 
ประมง)  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิม่พูนความรูเ้จ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบ 
2. เพื่อติดตามข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติและสาธรณภัยต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ในงานที่
ปฏิบัติอย่างลึกซึง้
และกว้างขวาง
เนื่องจากขอบเขตงา
นั้นกว้าง 
2. ภัยธรรมชาติ
แทรกซอ้น 

1. ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที ่
2. ติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด 
 

1. การฝึกอบรม
สามารถแก้ไขปญัหา
การขาดความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ในบาง
เรื่องได้โดยเฉพาะ
เรื่องที่อบรม  
2. สามารถติด
ติดตามข่าวสารได้
อย่างใกล้ชิด  
 

1. เรื่องบางอย่าง
เจ้าหน้าที่ยังไมรู่้
เนื่องจากมีขอบเขต
งานกว้าง 
2. ภัยธรรมชาติเป็น
สิ่งทีอ่ยู่ความ
คาดหมายและยงัคง
อยู ่

1. ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

กองคลัง 
1.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
วัตถุประสงค์ 
1. เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานจัดเกบ็รายได้
และผูป้ฏิบัติงานส ารวจข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างต้องมีความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางการจัดภาษีตามกฎหมายภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีและ
ความโปร่งใสใสการบรหิารงานคลัง 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานจัดเก็บ
รายได้และ
ผู้ปฏิบัตงิานส ารวจ
ข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไม่มีความ
เข้าใจถึงแนว
ทางการจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายที่ดิน
และสิง่ปลูกสร้าง 

1. มีแผนการส่ง
เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเข้ารับ
การฝกึอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเกบ็
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างทีจ่ัดอบรม
โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
 

1. มีการน าข้อมลูมา
ปรับปรงุใหเ้ป็น
ปัจจุบันลงโปรแกรม
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน
เป็นไปตามแผนและ
การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพและ
โปรง่ใสในการ
บรหิารงานคลัง 
 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานจัดเก็บ
รายได้และ
ผู้ปฏิบัตงิานส ารวจ
ข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไม่มีความรู้
ความเข้าใจถึงแนว
ทางการจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

1. มีแผนการออก
ส ารวจและเก็บ
ข้อมูลใหป้ฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอรวมถึงส่ง
เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเข้ารับ
การฝกึอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเกบ็
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 
 

กองคลงั 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

2.งานพัสด ุ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหง้านจัดซือ้จัดจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ในแต่ละกอง/ส านัก 
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัด
จ้างมีความ
จ าเป็นต้องมีความรู้
และความเช่ียวชาญ
ในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุด้วย
วิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ใน
ระบบเครอืข่าย
สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วย (e-
GP) 

1. มีการออกค าสั่ง
ผู้ปฏิบัตงิานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
กอง/ส านัก 
 

1. ใช้เอกสารที่
จัดพิมพ์ข้ึนจาก
ระบบเป็นเอกสาร
ประกอบการ
ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

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

กองคลงั 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

3. งานการเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหจ้ัดท าบญัชีในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e-lass) เพียงระบบเดียว 
 
 

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

1. ก าชับหน่วยงานผู้
เบิกด าเนินการ
ฝึกอบรมและวาง
ฎีกาเบิกจ่ายเงินให้
งานการเงินก่อนสิ้น
เดือนสงิหาคมและ
ให้วางฎีกาเบกิ
จ่ายเงินหมวดค่าใช้
สอยและวัสดุให้แล้ว
เสร็จกอ่นวันที่ 15 
กันยายน 
 

 

 

 

 

 

1. มีการรายงาน
แผนการเบิกจ่ายใน
ไตรมาสของ
หน่วยงานผูเ้บิก 
 

ไม่มีความเสี่ยง 1. มีการวางฎีกาเบิก
จ่ายเงินหมวดค่าใช้
สอยและวัสดุใน
เดือนให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ 10 
กันยายน 
 

กองคลงั 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

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

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

1. ก าชับหน่วยงานผู้
เบิกด าเนินการ
ฝึกอบรมและวาง
ฎีกาเบิกจ่ายเงินให้
งานการเงินก่อนสิ้น
เดือนสงิหาคมและ
ให้วางฎีกาเบกิ
จ่ายเงินหมวดค่าใช้
สอยและวัสดุให้แล้ว
เสร็จกอ่นวันที่ 15 
กันยายน 
 

 

 

 

 

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

ไม่มีความเสี่ยง 1. หน่วยงานผูเ้บิกมี
การจัดท าแผนการ
เบิกจ่ายและ
ด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผน 
 

กองคลงั 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

กองการศึกษา 
1. งานด้านการเงินและงานการพัสดุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และงานการพสัดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

1. การจัดท างาน
ด้านการเงนิและ
พัสดุของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
และความช านาญ
ด้านการเงนิและงาน
การพสัด ุ
2. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนินการตาม
ระเบียบพสัดุและ
ระเบียบการเงิน- 

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

1. มีการควบคุมการ
ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบญัชา
เบื้องต้นเป็นระยะมี
การออกค าสั่ง
มอบหมายงานที่
ชัดเจนครอบคลุม
งานพัสดุงานการเงิน
และบญัชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็และ
จัดส่งครูผู้ดูแลเดก็
เล็กและผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแมจ้ะได้เข้า
รับการอบรมแต่ก็ยงั
ไม่เข้าใจอย่างถ่อง
แท้จึงท าให้การ
ด าเนินงานตาม
ระเบียบเกิดความ
ล่าช้า 

1. มีการก ากบัดูแล
จากผูบ้ังคับบัญชาให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบดูหนงัสอื
สั่งการและระเบียบ
เกี่ยวกับงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
อย่างสม่ าเสมอ 
 

กองการศึกษา 

 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสดุ วันที่ ๓๐ เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

 
 

และบญัชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
4. มีการจัดส่งครูผู้
แลเด็กเล็กเข้ารบั
การฝกึอบรมเพื่อ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

2. งานด้านบริหารและวิชาการในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหง้านด้านบรหิารและวิชาการมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพฒันาการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

1. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา 
2. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องยังไม่ไดร้ับ
การอบรมเรือ่งการ
จัดท าแผนพฒันา
การศึกษา 

1. การควบคุม
เหมาะสมในระดับ
หนึ่งโดยส่งเสริมและ
กระตุ้นใหบุ้คลากรที่
เกี่ยวข้องศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเตมิจาก
ระเบียบหนังสือสั่ง
การจากกรมสง่เสรมิ
การปกครองส่วน
ท้องถ่ินและ
ด าเนินการจัดท า
ตามแนวทางในการ
จัดท าแผนพฒันา
ของกรมสง่เสรมิการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

1. ส่งเสรมิและ
กระตุ้นใหบุ้คลากรที่
เกี่ยวข้องศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเตมิจาก
ระเบียบหนังสือสั่ง
การจากกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน
และด าเนินการจัดท า
ตามแนวทางในการ
จัดท าแผนพฒันาฯ
ของกรมสง่เสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน 
2. ให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องระดม
ความคิดและท างาน
ร่วมกันเป็นทีมเพื่อ
ช่วยกันในการจัดท า
แผน 

1. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรยังไม่ได้รบั
การอบรมเรือ่งการ
จัดท าแผนพฒันา
การศึกษาและยงั
ขาดการร่วมมอืกัน
ในการจัดท าแผน 

1. มีการก ากบัดูแล
จากผูบ้ังคับบัญชาให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบดูหนงัสอื
สั่งการณ์และ
ระเบียบเกี่ยวกับงาน
ในด้านการจัดท า
แผนการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
 

กองการศึกษา 

 

แบบ ปค.๕ 
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เทศบาลต าบลท่าข้าม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสดุ วันที่ ๓๐ เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖3 

 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

กองช่าง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่งการ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มี
ความรู้ความช านาญในงานเฉพาะด้าน
บางอย่าง 
 

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

1. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
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
ปัญหาช่ัวคราว 

1. ควรจัดส่ง
บุคลากรเข้ารบัการ
ฝึกอบรมสม่ าเสมอ 
2. ควรจัดหา
บุคลากรประจ าใน
ต าแหน่งเฉพาะทาง
ที่ขาดแคลนโดยการ
ขอใช้บัญชีกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน (ถ้ามี) การ
รับโอน หรือการร้อง
ขอให้กรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน
ด าเนินการสอบให ้

กองช่าง 

          
 
 

แบบ ปค.๕ 
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            (นายยงยุทธ ไชยลังการ) 
                     ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
                    วันท่ี       8     เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 



ที่ ชร 55801/852                  ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 
              อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
              5731๐ 

        8 ธันวาคม 2563 

เรื่อง  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

เรียน  นายอ าเภอเวียงแก่น   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    จ านวน 1 ฉบับ 

ตามที่ได้รับแจ้งจากอ าเภอเวียงแก่นให้จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดส าหรับรอบวันที่ 30 กันยายน 2563 เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส่งส าเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 กรณีเทศบาลต าบลให้จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด และจัดส่งรายงานให้อ าเภอ นั้น   

ในการนี้เทศบาลต าบลท่าข้ามได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลท่าข้าม ให้
อ าเภอเวียงแก่นเพื่อที่ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายยงยุทธ  ไชยลังการ) 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 

 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร.  ๐ 5391 8516 
โทรสาร  ๐ 5316 0382 
 
 
 


