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บทน า 
   
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม  บัญญัติให้รัฐต้องรักษา
วินัยการเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน    พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561   หมวด 4   การบัญชี   การรายงาน  และการตรวจสอบ   มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน    การควบคุมภายใน    และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด การควบคุมภายใน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ  ประหยัด   และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย
ความสิ้นเปลืองความสูญเปล่า ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต 

  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ฉบับนี้ หน่วยงานของรัฐ(เทศบาลต าบลนาม่อง)ได้จัดท า
ขึน้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐพ.ศ.2561 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ประจ าปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า   ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ   ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา โปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ   และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  เทศบาลต าบลนาม่อง มีโครงสร้างการประเมินผล การควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบเพ่ือให้
การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ดี  มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม ซึ่ง
เทศบาลต าบลนาม่อง ได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
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  แบบ  ปค.1 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 

เรียน   นายอ าเภอกุดบาก 
 
                เทศบาลต าบลนาม่อง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
           จากผลประเมินดังกล่าว เทศบาลต าบลนาม่อง เห็นว่า  การควบคุมภายในของหน่วยงาน  มีความ
พอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอกุดบาก 
               อย่างไรก็ดี  ยังมีความเสี่ยง/จุดอ่อนและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่มีอยู่ท่ีต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 

1.1  กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
1) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา       

ท้องถิ่น 
          2)  ให้ประชาชนน าโครงการจากแผนชุมชน/รายงานการประชุมหมู่บ้านโครงการเร่งด่วนที่      

ต้องการรับการแก้ไขส่งให้กับเทศบาลเพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

1.2  กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

1) การประสานขอความร่วมมือกับส านักงานที่ดินเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินและชื่อ-ที่อยู่เจ้าของที่แท้จริงเพ่ือการติดตามภาษี 

2) การจัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอยบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ช านาญและใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

3) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี 
                                                                                                  

1.3  กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1) จ่ายเงินตามภารกิจ/ โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติและเป็นไปตามระเบียบ 
2) ติดตามรายงานผลการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว ว่าครบถ้วนหรือไม่ 

หากไม่ครบให้แจ้งหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนทราบ 
3) แต่ละส่วนที่วางฎีกาเบิกจ่ายเงินต้องตรวจสอบเอกสารก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายให้ถูกต้อง

ครบถ้วนและรอบคอบมากกว่านี้เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน 
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                  1.4 กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
                        1) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอยู่เสมอ 
                        2) ก่อนท าการเบิกจ่ายให้นักวิชาการเงินและบัญชีและผู้อ านวยกองการคลังตรวจเอกสารฎีกา  

ทุกครั้ง 
                        3) หารือกับหน่วยงานต้นทางให้ส่งเอกสารที่ใช้ในด้านเบิกจ่ายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
 

          1.5 กิจกรรมงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง 
1)  ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบและ   

หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ  
 

               1.6 กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบล          
นาม่อง/การรายงานผลการด าเนินการโครงการ 

                  1)  มีการท าความเข้าใจกับครู ผู้รับผิดชอบโครงการ ในทางปฏิบัติ 
                       2) ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ ประกาศ มติ ครม. หนังสือสั่งการเพ่ือถือปฏิบัติได้ถูกต้อง     

ทันเวลา 
 
               1.7 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
                         1) อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับผู้น าชุมชน สถานประกอบการ 

2) ให้ อสม.แต่ละหมู่บ้านส ารวจ/ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
3) ควบคุมกิจการร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
4) ส่งเสริม/อบรมการใช้หลัก 3R ในชุมชน จัดตั้งธนาคารขยะให้ครบทุกหมู่บ้าน 
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในชุมชน 

 
1.8 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                          1) จัดท าหนังสือขอความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการเผา 
รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 

                        2) ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้ประชาชนในการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R และปัญหา
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อม  

   
    1.9 กิจกรรมการรักษาความสะอาด  
              1) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   2) จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนให้เห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

   3) พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 

    1.10 กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการของกองสวัสดิการสังคม  
              1) ส ารวจและน ารายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการก่อนการด าเนินโครงการ โดยการลงพ้ืนที่ทุก

หมู่บ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ความส าคัญของโครงการให้ทั่วถึง      
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               1.11 กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
   1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ รับทราบ 
 
    ๑.๑2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน 

  1)  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีปลูกฝังการมีส่วนร่วมให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งฝึกทักษะ 
ให้กล้าแสดงออกให้มากยิ่งข้ึน 

 
               ๑.๑3 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
                      1)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน ประสานความร่วมมือ ให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มในการ 

พัฒนาอาชีพ 
 

               1.๑4 กิจกรรมด้านการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
   1)  จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้ความรู้ ฝึกทักษะให้กับบุคลากรภายในกองฯ เพ่ือให้สามารถมี

ทักษะ  การช่วยเหลือและการจดบันทึกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 

                                           ลายมือชื่อ     
                (นายจ าเนียร  กอ้นธิงาม) 

                   ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 
                วันที่  28   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒565 
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       แบบ ปค.4 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑) ผลการประเมิน / ข้อสรุป(๒) 
    
         เทศบาลต าบลนาม่อง มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุม
กับภารกิจ อ านาจหน้าที่  ตามที่ กฎหมาย ระเบียบ ก าหนดโดย
นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง ได้ให้ความส าคัญควบคุม ก ากับดูแล 
อนุมัติ อนุญาตให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้มีการวิเคราะห์
ประเมินผลตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      1.1  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซื่อตรง ความถูกต้อง และมีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงได้ปฏิบัติ
ตามประกาศของเทศบาลต าบลนาม่องว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ  พนักงานจ้าง พร้อมแจ้งเวียนให้พนักงานถือปฏิบัติ 

  1.2  ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่ 
ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
      1.3  จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีค าสั่งแบ่งงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ค าสั่งมอบอ านาจในการตัดสินใจ  ในการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและเพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล พร้อมแจ้งเวียนให้พนักงานถือปฏิบัติ 
      1.4  แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นในการท างาน การสร้าง
แรงจูงใจ และพัฒนาส่งเสริมให้บุคลกร   การส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถในหลักสูตรที่มีความเหมาะสมตรงตามต าแหน่ง
ให้เกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฎิบัติหน้ าที่   รักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ตาม
มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่งไว้ชัดเจนยึดตาม
คุณลักษณะที่ กท.จ.ก าหนด  
     1.5 ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน         

ผลการประเมิน 
       เทศบาลต าบลนาม่อง  มีสภาพแวดล้อม 

การควบคุมภายใน ภาพรวมมีความเหมาะสม 
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทศบาล
ได้ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ยึดมั่นในหลักการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้
ทุกคนถือปฏิบัติ  มีการจัดโครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จัดให้มีสภาพแวดล้อม
ด้านอาคารสถานที่  มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติ    ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายในและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน 
มีความมุ่ งมั่ นที่ จะใช้การบริหารงานแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง ควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด จัดให้มีการสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน โดยอิสระไม่แทรกแซงโดยฝ่ายบริหาร   ให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์   ให้ยึดมั่นในหลักการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มุ่งพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
อบรมให้ความรู้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
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แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑) ผลการประเมิน / ข้อสรุป(๒) 

๒.การประเมินความเสี่ยง 

    2.1 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมิน
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์                
    2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ  
และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงนั้น                   
    2 .3 พิจารณาโอกาสที่ อาจเกิดการทุจริต   เพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์                   
    2.4  ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
      

ผลการประเมิน 
        เทศบาลต าบลนาม่อง  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นวัตถุประสงค์ระดับองค์กร เป้าหมาย ทิศทางการ
ด าเนินงานตามภารกิจที่ด าเนินการของหน่วยงานไว้อย่าง
ชัดเจน   มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น   ก าหนดวิธีการ
จัดการความเสียงพร้อมทั้งจัดท ากิจกรรมการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลง หรือให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป  แต่อย่างไรก็ตาม  ภารกิจตาม
แผนการด าเนินงานที่ส าคัญบางภารกิจ ส านัก/กองยังต้อง มี
การปรับปรุงกระบวนการ/กิจกรรมการควบคุมภายในเพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือ 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ก าหนด 
โดยค านึงถึงทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายใน
ตลอดจนโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

  ๓.กิจการการควบคุม 
    3.1  ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุม  เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได ้
    3.2  ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์                                            
    3.3  จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม  โดยก าหนดไว้ใน
นโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

ผลการประเมิน 
ในภาพรวมเทศบาลต าบลนาม่อง  บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ประชุม
ชี้แจง หารือเพ่ือท าความเข้าใจและวางแนวปฏิบัติร่วมกันใน
การลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น วิเคราะห์
ประเมินความเสี่ ยงทั้ งจากสภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก  แล้วน าความเสี่ยงหรือจุดอ่อนมา
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้ตรงจุดตรงประเด็นปัญหา  เพื่อ
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุดหรือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   ซึ่งกิจกรรมการ
ควบคุมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
กิจกรรมการควบคุมได้น าไปปฏิบัติในภารกิจงานตามปกติทุก
ระดับของหน่วยงาน  เพ่ือน านโยบาย ไปสู่การปฏิบัติจริง
อย่างเป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน พร้อมน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน 
แต่อย่างไรก็ตาม  บางกิจกรรมยังมีจุดอ่อนยังไม่สามารถขจัด
ได้หมดจึงยังท าให้ยังมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงอยู่ 
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แบบ ปค.4 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑) ผลการประเมิน / ข้อสรุป(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
            สารสนเทศปัจจุบันถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานที่
จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายในที่ก าหนด  เพ่ือ
สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  การสื่อสารเกิดขึ้น
ได้ทั้งจากภายในและภายนอก  และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึง
สารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงาน  
การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความ
รับผิดชอบ   และความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
     4.1 จัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องและมี
คุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด   
     4 .2  มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ  รวมถึง
วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมี
ความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด              
     4 .3  มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
      

ผลการประเมิน 
เทศบาลต าบลนาม่อง มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กร และมีการใช้
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทั้งในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงานอย่างเพียงพอ  
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ ทันต่อเวลาในการให้บริการ
ต่างๆ มีการประชุมชี้แจง หารือเพ่ือท าความเข้าใจและ
วางแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือท างานตามภารกิจ
หรือแผนด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์   สนับสนุน
ส่งเสริมความสะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย มี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน 
ผ่านเว็บไซต์ ระบบอีเมล์ของหน่วยงาน เช่น   
         Internet  ใช้ ในการประมวลข้อมูลข่าวสาร  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  โทรศัพท์  
โทรสาร  อีเมล์  การติดต่อประสานงานผ่านทางไลน์  
การประสานงานทางเอกสารหนังสือทั้ งภายในและ
ภายนอก   ส านักงาน  เช่นการใช้ระบบ e-plan   เพ่ือ
วางแผนและการประมวลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารโดยตรงภายใน    
        การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่ าง ๆ ของท้องถิ่น  ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง เป็นหนังสือ  กลุ่มไลน์
ผู้น าชุมชน กลุ่มไลน์ อปท.ระดับอ าเภอ และหรือทาง
โทรสาร   หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ทางเว็บไซต์  ทาง
เฟสบุ๊คเทศบาล หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
       เทศบาลต าบลนาม่อง ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
เหมาะสมทันกาลเวลาและเพียงพอเป็นแหล่งในการ
ควบคมุภายใน 
 

 



 

 

 

-๗- 

 
แบบ ปค.4 

           

ผลการประเมินโดยรวม  
จากการประเมิน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการของเทศบาลต าบลนาม่อง  พบว่า 
1. เทศบาลต าบลนาม่องมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม คุ้มค่า กับสภาพแวดล้อมทั้ง

ภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ แต่บุคลากรบางส่วนยังต้องเพ่ิมทักษะ ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  

2. วิธีการรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  บุคลากร
ทุกส านักกอง ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง   
ที่ต้อง มีการปรับปรุงกระบวนการ/กิจกรรมการควบคุมภายในเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)    ผลการประเมิน / ข้อสรุป(๒) 

 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
       กิจกรรมการติดตามประเมินผลเป็นการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน ประเมินผลเป็นรายครั้ง เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่ง
ต้องมีความเหมาะสม เพียงพอ  รัดกุม  มีความคุ้มค่า 
สามารถป้องกันความเสียหายหรือความสูญเสีย  ท าให้
ปฏิบัติงานได้สะดวก ปลอดภัย เสริมสร้างความพึงพอใจ 
 
     5.1 ระบุ พัฒนาเเละด าเนินการประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
ก าหนด เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน    
     5.2  หน่ วยงานของรั ฐป ระ เมิ น ผล และสื่ อสาร
ข้อบกพร่อง  หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทัน 
เวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 
 
  

ผลการประเมิน 
การติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม เพียงพอคุ้มค่า
สามารถป้องกันความเสียหายหรือความสูญเสีย  ท าให้
ปฏิบัติงานได้สะดวก ปลอดภัย  โดยผู้บริหารมีการติดตาม
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กร  และคณะท างานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในระดับส านัก/กอง เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือให้การติดตามเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด  เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และก าหนดให้มี
การประมวลผลระหว่างปฏิบัติงานการประเมินผลเป็นราย
ครั้ง  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรได้ปฏิบัติตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  รวมทั้งข้อมูล
สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน   และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งมีการประเมินหรือสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน ก่อนการรายงาน
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  



 

 

 

-๘- 

     
แบบ ปค.4 

 
 

3. กิจกรรมการควบคุม แต่ละส านัก/กองได้มีการก าหนดกิจกรรมและน าไปปฏิบัติบางกิจกรรมยังมี 
จุดอ่อนยังไม่สามารถขจัดได้หมดจึงยังท าให้ยังมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงอยู่   

4. สารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต าบลนาม่อง มีความถูกต้อง เหมาะต่อการใช้งานส าหรับผู้ที่
ต้องการใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการสื่อสาร เผยแพร่ และถ่ายทอดไปยังทุกฝ่ายภายในและภายนอกองค์กร 
ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. การติดตามประเมินผล  เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการด าเนินงานได้ จากรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ของคณะกรรมการเพ่ือรายาน รวมทั้ง
สรุปผลกิจกรรมการควบคุมภายในของปีงบประมาณนั้นๆ ที่จะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
     
 

 
 
 

            (ลงชื่อ)          ผู้รายงาน 
        (นายจ าเนียร   ก้อนธิงาม) 
                         นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 
                  วันที่   28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565 
 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                  -9-                                                                                      แบบ ปค.5 
เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการสิ้นสุด วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

ภารกจิตามกฎหมายจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกจิอื่นๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
ความเสี่ยงที ่

 
 (4) 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(5) 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
(6) 

 
ความเสี่ยงที่ท่ียังมี

อยู ่
(7) 

 

 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
(8) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(9) 

1.กจิกรรม 
- กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะ พิจารณาตดิสินใจ
ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล/
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้
การด าเนินงานจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- ระเบียบขั้นตอนในการ
จัดท าแผนฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งในการจัดท ามีขั้นตอน
การปฏิบัตโิดยต้องผ่าน
การประชาคม 
- การประชุมประชาคม
ระดับต าบลส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- กิจกรรม/โครงการที่
น ามาบรรจุลงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
เนื่องจากงบประมาณน้อย
ไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการ 

การท าหนังสือ
ประชาสมัพันธ์การให้
ข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วม
ประชาคม ให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 
- การปรับปรุงแผนการ
ควบคุม การน าแผนพัฒนา
ไปปฏิบตัิต้องค านึงถึง
ความจ าเป็นเร่งด่วนความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 

การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนไดร้ับทราบ
บทบาทและการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

-โครงการที่น ามา
บรรจลุงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีจ านวนโครงการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมากเกินไป
ท าให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ได้
ประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร โครงการ
ที่ประชาชนต้องการ
ไม่ทั่วถึง 

-เพิ่มการประชาสัมพันธ์บทบาทของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ประชาชนน าโครงการจากแผนชุมชน/
รายงานการประชุมหมู่บ้าน โครงการ
เร่งด่วนท่ีต้องการรบัการแกไ้ขส่งให้กับ
เทศบาลเพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั / 
30 ก.ย.66 

 
 
                                                                                                            



 

 

 

-๑๐-  
แบบ  ปค. 5  

กองคลัง เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  
                                               แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

      ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 

 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน 

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสีย่ง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
      2 
 
 
.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
วัตถุประสงค์การควบคุม 
      1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
      2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมคีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วน  และเป็นธรรมส าหรับผู้
มีที่เสียภาษ ี

1. การเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน   
(ผท.1)อยู่ตลอดเวลา
ซึ่งยากต่อการับรู้ข้อมูล
เพราะส านักงานท่ีดิน
เป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ยวกับท่ีดิน 

2. การแจ้งกรรมสิทธ์ิ
ในการครอบครองท่ีดิน
ไม่ตรงตามความเป็น
จริง  

. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินให้มาแจ้งกับเทศบาลต าบล
นาม่อง โดยตรงเพื่อความรวดเร็ว
และข้อมลูถูกต้อง 

- ติดตามประเมินผล
การจัดเก็บรายได้เป็น
ระยะ 

- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีอย่าง
ต่อเนื่อง 

- เจ้าหน้าท่ีขาด
ความรู้ความ
ช านาญในการ
จัดท าโปรแกรม
แผนที่ภาษ ี

1. การประสานขอความ
ร่วมมือกับส านักงานท่ีดิน
เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิที่ดิน
และช่ือ-ที่อยู่เจ้าของที่
แท้จริงเพื่อการติดตามภาษ ี

2.การจดัให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอยบรมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องให้ช านาญและใช้
งานได้อย่างเหมาะสม 

3.ได้ส่งเจา้หน้าท่ีที่
รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
แผนที่ภาษี  

 
กองคลัง 



 

 

 

-11- 
แบบ  ปค. 5  

กองคลัง เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  
                                               แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

      ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน 
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสีย่ง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
      3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
ภารกิจ 
 การตรวจฎีกาก่อนการอนุมตัิเบิกจ่าย
งบประมาณ 

-  การจ่ายเงินอุดหนุน 
 -     การจ่ายขาดเงินสะสม 

วัตถุประสงค์การควบคุม 
      1.เพื่อป้องกันการทุจริต 
      2.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปด้วยความถูกตอ้งตาม
ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ 
      3.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณถูกต้องตามหมวดและ
ประเภทในเทศบัญญตั ิ

1. การเบิกจ่ายเงินมี
ความล่าช้า 

2. ผู้ขอรับเงินอุดหนุน
ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจระเบยีบฯและไม่
รายงานผลด าเนินงาน
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

1. ในเอกสารประกอบฎีกา
ต้องท าการตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้องและการลง
ลายมือช่ือให้ครบถ้วนถึงจะ
ท าการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบที่ก าหนดไวไ้ด ้

- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
เป็นไปตามระเบียบและ
ตรงตามเทศบัญญัติโดย
พิจารณาจากแผน
สถานะการคลัง หน่วยงาน
ที่ต้องขอรับเงินแม้ว่าจะมี
ความล่าช้ากว่าก าหนดก็
ตามการตรวจฎีกามีความ
ละเอียด รอบคอบ และ
ถูกต้องมากขึ้น 
 

1.ฎีกาเบิกจ่ายเงินบาง
ฎีกาไมม่ีเอกสารอ้างอิงที่
จ าเป็น จึงต้องท าให้มี
การแก้ไขฎีกาและเป็น
เหตุให้เกิดการสูญหาย
ของฎีการะหว่างการรอ
เพื่อท าการแนบเอกสาร
ใหม ่

3.ปรมิาณงานมากท าให้
เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จ่ายเงินตามภารกิจ/
โครงการที่อยู่ในเทศ
บัญญัติและเป็นไปตาม
ระเบียบ 

2.ติดตามรายงานผล
การด าเนินการตาม
โครงการทีไ่ด้รับเงิน
อุดหนุนไปแล้ว ว่า
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่
ครบให้แจ้งหน่วยงานท่ี
รับเงินอุดหนุนทราบ 

3.แตล่ะส่วนท่ีวางฎีกา
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและรอยคอย
มากกว่าน้ีเพื่อความ
รวดเร็วในการเบิก
จ่ายเงิน 

 
กองคลัง 



 

 

 

-12- 
แบบ ปค. 5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการสิ้นสุด วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

                           

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสีย่ง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงา

นท่ี
รับผิดช

อบ 

กจิกรรม  งานการเงินและบญัช ี
   4. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณถูกต้อง 
หน่วยงานผู้เบิกงบประมาณ
เพียงพอในการเบิกจ่ายมี
เอกสารประกอบฎีกาเบิก
จ่ายเงินครบถ้วน 

1)หน่วยงานต้นทางมีการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ซึ่ง
อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดได ้

1.มีการตรวจสอบ
งบประมาณทกุครั้งก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
2.ก่อนการเบิกจ่ายให้
นักวิชาการเงินและบญัชี
และผู้อ านวยการกองคลัง
ตรวจเอกสารฎีกา  ทุกครั้ง 

- การควบคุมภายในท่ีมี
อยู่มีความเพียงพอและ
บรรลุวตัถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ทั้งนี้ต้องมีการ
ปรับปรุงในบางส่วน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการมีการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงตลอด
ท าให้เจ้าหน้าท่ีขาด
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
2.หน่วยงานต้นทางมี
การเร่งรดัการเบิก
จ่ายเงิน ซึ่งอาจท าให้
เกิดข้อผิดพลาดได ้

1.ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าทีเ่ข้ารับ
การอบรมอยูเ่สมอ 

2.ก่อนท าการเบิกจ่ายให้
นักวิชาการเงินและบญัชีและผู้
อ านวยกองการคลังตรวจ
เอกสารฎีกาทุกครั้ง 

3.หารือกับหน่วยงานต้นทางให้
ส่งเอกสารที่ใช้ในด้านเบิกจ่าย
ล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

 
กองคลัง 



 

 

 

-๑3- 
แบบ ปค. 5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  
แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

      ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม 

(3) 

 
ความเสี่ยง 

(4) 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่(5) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (6) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู ่
(7) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(8) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

กิจกรรม  
5.งานส ารวจ ออกแบบ เขียน
แบบงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบก่อสร้างให้ได้ตรงตาม
ก าหนดของแบบก่อสร้างและ
การบริการจัดการเป็นไปตาม
ระเบียบและโปร่งใส 

1.การส ารวจ การ
ออกแบบ การเขียนแบบ
อาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาด ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
 
2.ขาดบุคลากรด ารง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่
มีอยู่ขาดความรู้ความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน 
 

1. มีการมอบหมายงานโดย
จัดท าค าสั่งแบ่งงาน 
 
2.ด าเนินการสรรหา รับ
โอนย้าย ตามแผน
อัตราก าลัง 
3.มีการแต่งตั้งผู้รับราชการ
แทน ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง เพ่ือ
ตรวจทานก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน 

. การควบคุม
ภายในมีความ
เพียงพอและมี
การปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ไม่สามารถสรรหา
บุคลากรมาบรรจุแต่งตั้ง
ตามอัตราก าลังที่ว่างอยู่ 

 

 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นการ
เฉพาะทางและศึกษา
ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่เสมอ 

 
กองช่าง 

ก าหนดแล้วเสรจ็ 
30 กันยายน 2566 

 
 
 
 
 

 
                                  



 

 

 

     -๑4-                                                                               
แบบ  ปค. 5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  (3)                

 
ความเสี่ยง 

(4) 
 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
(5) 

 

 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
(6) 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
(8) 

 

 
หน่วยง
านที่
รับผิด
ชอบ
(9) 

 5.กิจกรรม 
6. สนับสนุนเงนิอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตต าบลนาม่อง/การรายงานผล
การด าเนินการโครงการ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การสนับสนุนเงนิอุดหนนุ
อาหารกลางวันโรงเรียน เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงถูกต้องตามประกาศ 
ระเบียบ กฎหมาย มติ ครม.และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และให้ทันใน
วันเปิดภาคเรียน และการรายงานผล
การด าเนินโครงการมีความถูกตอ้งกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

1. รายงานผลการ
ตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องล่าช้า 
2. การแจ้งซ่อมแซม
ความช ารุดบกพร่อง
บางโครงการยังมี
ความล่าช้า 
3. ผู้รบัจ้างเข้า
ด าเนินการแกไ้ข
ซ่อมแซมช ารดุความ
บกพร่องล่าช้า 

1. ลงทะเบยีนคุมหลักประกันสญัญา
ให้เป็นไปตามที่ สตง. ก าหนดไว ้
2. ติดตามผลจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่
รับผิดชอบการคืนหลักประกัน
สัญญา 
3. การลงทะเบียนคมุหลักประกัน
สัญญาข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
4. เจ้าหน้าทีต่ิดตามทวงถาม
รายงานผลการตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง 

- การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ แต่ยังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ของ
การควบคุมเนื่องจาก
งานท่ีมีความช ารุด
บกพร่องมีการรายงาน
การแจ้งซ่อมและการ
ซ่อมแซมลา่ช้า 

1. รายงานผลการ
ตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องล่าช้า 
2. การแจ้งซ่อมแซม
ความช ารุดบกพร่องบาง
โครงการยังมคีวามลา่ช้า 
3. ผู้รบัจ้างเข้า
ด าเนินการแกไ้ข
ซ่อมแซมช ารดุความ
บกพร่องล่าช้า 
 

1..ให้เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผิดชอบ
ประสานเร่งรดัให้คณะกรรมการ
รายงานผลการตรวจสอบช ารุด
บกพร่อง 

2.ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแจ้งผู้รับจา้งโดยเร็ว 

3.ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบผสาน
ผู้รับจ้างให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไข
ซ่อมแซมความช ารุดบกพรอง 
4.ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้
คู่สัญญามาขอรับหลักประกัน
สัญญาคืนกรณีพ้นภาระค้ าประกัน
ตามสญัญาแล้ว 

กอง
การศึก

ษา 



 

 

 

-15- 
    แบบ  ปค. 5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ

หน่วงงานภาครัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
(3) 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(4) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
(5) 

การปรับปรุง     
การควบคุม (6) 

 

ผู้รับผิดชอ
บ 

(7) 

กิจกรรม 
 7. การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีการด าเนินงานด้าน
การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค
ไข้เลือดออกในชุมชน 
2. ลดความเสี่ยงจากการป่วยโรค
ไข้เลือดออก 

1.มสีภาพแวดล้อมเสี่ยง
ต่อการเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย
และเป็นพาหะน าโรค
อื่นๆ เช่น ร้านรับซื้อของ
เก่า น้ าขังตามท่อระบาย
น้ า 
2.ในพื้นที่ยังไม่มรีะบบ
การจัดการขยะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล เกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงได ้
3.ชุมชนยังไมต่ระหนัก
ถึงความรุนแรงของโรค 
และยังละเลยในการ
ท าลายแหล่งเพราะพันธ์
ลูกน้ ายุงลาย 
4. ฤดูฝนเสี่ยงต่อการ
ระบาดของโรค 

1. สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค
ไข้เลือดออกให้กับ อสม.
ทั้ง 19 หมู่ และมีหน่วย
บริการสาธารณ สุข  ใน
พื้นที่ จ านวน 2 แห่ง 
2 . ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น จั ด
กิจกรรมรณรงค์ท าลาย
แหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ า
ยุ งล าย  ใส่ ท รายก าจั ด
ลู กน้ า  สุ่ ม ต รวจลู กน้ า
ยุงลาย 
3. อบรมให้ความรู้ในการ
จัดการขยะ และดูแลความ
สาดภายในชุมชน 
4.จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ใน
การป้องกันและควบคุม
โรค ให้เพียงพอ 

1. ติดตาม เฝ้าระวังอัตรา
การป่วยด้วยโรค 
ไข้เลือดออก และดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย ร่วมกับ รพ.
สต.ในเขตพื้นท่ี 
2. พ่นหมอกควันกรณีมี
รายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
 
 

1. ในพื้นที่มีแหล่งรับซื้อ
ข อ ง เ ก่ า  ท า ใ ห้ มี
สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อ
การเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุ งลายและเป็น
พาหะน าโรคอ่ืนๆ 
2.ในพื้นที่ยังไม่มีระบบ
การจัดการขยะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล 
3 .ป ร ะ ช า ช น ยั ง ไ ม่
ตระหนักถึงความรุนแรง
ของโรค และยังละเลย
ใน ก ารท าล ายแ ห ล่ ง
เพราะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย 
4. ฤดูฝนเสี่ยงต่อการ
ระบาดของโรค 

1.อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ให้กับผู้น าชุมชน สถาน
ประกอบการ 
2.ให้ อสม.แต่ละหมู่บ้าน
ส ารวจ/ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุล์ูกน้ ายุงลาย 
3.ควบคุมกิจการร้านรับ
ซื้อของเก่าในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
4.ส่งเสริม/อบรมการใช้
หลัก 3R ในชุมชน จัดตั้ง
ธนาคารขยะให้ครบทุก
หมู่บ้าน 
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาด
ภายในชุมชน 

 
กอง 
สาธารณสุ
ข 



 

 

 

-16- 
แบบ  ปค. 5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ

หน่วงงานภาครัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(3) 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(4) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
(5) 

การปรับปรุง     
การควบคุม (6) 

 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 กิจกรรม 
 8.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 
2.เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรัก
ป่าและหวงแหนธรรมชาติ 
3.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในผลกระทบของภาวะโรค
ร้อน 

 

 
-ประชาชนยังขาด
ความตระหนักใน
การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน  
-มีการตัดไม้
ท าลายป่า เพ่ือท า
ที่อยู่อาศัยและหา
ของป่า 
-เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เช่น 
มลพิษทางอากาศ
อากาศ ป่าไม้และ
ดินถูกท าลาย 
จากการเผาป่า
เศษใบไม้ ตอซัง  
 

1.จัดท าหนังสือขอความ
ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านในการ
ประชาสมัพันธ์การรณรงคล์ด
การเผา รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในท่ี
สาธารณะ 
2.ส่งเสรมิให้ประชาชนมีมสี่วน
ร่วมในการจดัการขยะใน
ชุมชน 
 

1.การควบคุมที่มีอยูส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดบัหนึ่ง 
เนื่องจากประชาชนขาดวินัย
และการตระหนักถึง
ผลกระทบจากปญัหามลพิษ
และขาดวิธีการจัดการขยะที่
ถูกหลักสุขาภิบาล 
 
 

1.ฤดูแล้งในเขต
พ้ืนที่เทศบาล
ประสบปัญหาภาวะ
หมอกควัน
เนื่องจากยังมีการ
เผาเศษใบไม้ เผาไร่
นา ประชาชนขาด
ความตระหนักและ
จิตส านึกสาธารณะ 
2.ยังมีการจัดการ
ขยะโดยวิธีการเผา 
ท าให้เกิดมลพิษต่อ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมได้ 
2.มีการตัดไม้
ท าลายป่า 
 

1.จัดท าหนังสือขอความ
ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านใน
การประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์ลดการเผา 
รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่
สาธารณะ 
2.ประชาสัมพันธ์และ
อบรมให้ความรู้
ประชาชนในการจัดการ
ขยะโดยใช้หลัก 3R และ
ปัญหาและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และข้อ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 

กอง 
สาธารณสุข 



 

 

 

                                                                                            -17-                                                                                       แบบ ปค.5 
เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ

หน่วงงานภาครัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(3) 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(4) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
(5) 

การปรับปรุง    
การควบคุม (6) 

 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

9.กิจกรรมงานรักษาความสะอาด 
วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อรักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง/เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 
  2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน  ร่วมใน
การอนุรักษ์/การรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

-ยังไม่มีระบบการ
เก็บขนขยะในพ้ืนท่ี 
-ขยะตกค้างใน
ชุมชนมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพได ้
เนื่องจากประชาชน
ยังขาดความเอาใจ
ใส่และการมสี่วน
ร่วมในการรักษา
ความสะอาดและ
การจัดการขยะ
ภายในชุมชน 
-พื้นที่รับผิดชอบ
มาก ดูแลความ
สะอาดไม่คลอบคลมุ
ทุกหมู่บ้าน 
 
 

1.จ้างเหมาบริการงาน
รักษาความสะอาด  
2.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลความ
สะอาดภายในหมู่บ้าน 
3.จัดท าหนังสือขอความ
ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านใน
การประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์รักษาความสะอาด 
รณรงค์ไม่ทิ้งขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในที่หรือทาง
สาธารณะ 
4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่
หรือทางสาธารณะ 
 

1.การควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากประชาชนขาด
วินัยและการตระหนักถึง
ผลกระทบจากปัญหา
มลพิษและขาดวิธีการ
จัดการขยะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

- ความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี จ านวน
ประชากรเพิม่มากข้ึน มี
ความต้องการและมีการ
บริโภคเพิ่มขึ้น แต่ยัง
ขาดจิตส านึกในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่
หรือน ากลับมาใช้อีก 
- ประชาชนขาดวินัยใน
การคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
-ประชาชนยังขาดความ
เอาใจใส่และการมสี่วน
ร่วมในการรักษาความ
สะอาดภายในชุมชน 
 

รณรงค์/
ประชาสมัพันธ์ ให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
เรื่องของอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
- จัดกิจกรรม/
ประชาสมัพันธ์ สร้าง
จิตส านึกให้แก่
ประชาชนให้เห็น
ความส าคญัของ
สิ่งแวดล้อม อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 2535 
และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 



 

 

 

-18-                                                                                                                                                                            
            แบบ ปค.5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง              
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 
 

การควบคุมภายใน        
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
10. กิจกรรม การด าเนินงานตามโครงการของ
กองสวัสดิการสังคม 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสรมิการ
พัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกท้ัง 
ความชัดเจนในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที ่
 
11. กิจกรรม การจ่ายเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุและผู้
พิการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับประโยชน์จากเงิน
ตามวัตถุประสงค์ของรัฐ และเพื่อความถูกต้องของ
เอกสารด้านการเงินของเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

 
- ประชาชนไม่เห็นความส าคัญ
ของโครงการด้านการส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน ขาดการมี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ขาดจิตส านึกที่ดี 
ขบวนการตรวจสอบไม่รัดกุม 
- ผู้สูงอายุมีช่ืออยู่ในทะเบียน
บ้าน แต่ตัวผู้สูงอายุย้ายไปอยู่
ที่อ่ืน ท าให้ยากในการติดต่อ 
- ผู้ สู งอ ายุ บ างราย ไม่ แ จ้ ง
เจ้าหน้าที่กรณีบัญชีธนาคาร
ปิดท าให้ได้รับเงินล่าช้า 

 
- ส ารวจและน ารายช่ือผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการก่อนการด าเนิน
โครงการ โดยการลงพื้นที่ทุก
หมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
- ส ารวจข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพที่
มีปัญหา วิเคราะห์รายบุคคล 
และแก้ไขตามหาสาเหตุ 
- แบ่งความรับผิดชอบ มีบท
ก าหนด โทษที่ ชัด เจนและ
เด็ดขาด 

 
- มีการจัดท าแบบตอบรับเข้า
รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้
กลุ่มเป้าหมายรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่  มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และรับผิดชอบ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
- มี การติดตามตัวผู้ สู งอายุ 
กรณีย้ายที่อยู่เป็นรายบุคคล 

 
- ประชาชนไม่เห็น
ความส าคัญของการ
พัฒนาชุมชน ขาด
การมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
- ข้อมูลข่าวสารเรื่อง
การจ่ายเงินต่าง ๆ 
ยังมีความล่าช้า เมื่อ
ป ร ะ ช า ช น รั บ
ข่าวสารจากสื่อต่าง 
ๆ ท าให้ไม่สามารถ
ตอบค าถามได้ 

 
- ส ารวจและน ารายช่ือผู้
ที่เข้าร่วมโครงการก่อน
การด าเนินโครงการ โดย
การลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
โครงการให้ท่ัวถึง 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องให้ผู้รับ
เบี้ยยังชีพ รับทราบ 

 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

งานสังคม
สงเคราะห ์
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  แบบ ปค.5 

 
เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565                                                                                                                                     

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง              
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง  
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

12. กิจกรรม การพัฒนาคณุภาพเด็กและ
เยาวชน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีเครือข่ายเชื่อมโยงกลุม่เยาวชนในการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชนท างานด้วยตนเองด้วย
ความคิดสร้างสรรค ์
 
13. กิจกรรม การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เกิดการรวมกลุม่ประชาชนในการสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง 

- เด็ กและ เยาวชนยั งมี
เวลาไม่เพียงพอที่จะเข้า
ร่วมท ากิ จกรรมต่ าง ๆ 
เนื่องจากอยู่ ในวัยก าลัง
ศึกษา 
 
 
- ไม่มีการประสานงานต่อ/
ไม่น าไปประกอบอาชีพ 

- สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ดีปลูกฝังการมี
ส่วนร่วมให้แก่เด็กและ
เย า ว ช น  ร วม ทั้ ง ฝึ ก
ทักษะให้กล้าแสดงออก
ให้มากยิ่งขึ้น 
- เพิ่ ม ศั กยภ าพสร้ า ง
ภ า ว ะ ผู้ น า ก ลุ่ ม  ให้
ความรู้ ในการบริห าร
จัดการกลุ่ม 

- เด็กและเยาวชนให้ความ
สนใจ และให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสมกับเวลา 
ที่สามารถเข้าร่วมได ้

 
- มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ
เพิ่มมากข้ึน แต่ยังไม่เข้มแข็ง 
 

- เด็กและเยาวชนยังขาด
ประสบการณ์ ในการ
ท างาน ความคิดและ
ความกล้าแสดงออกต่อ
สังคม เนื่องจากยังมีวุฒิ
ภาวะไม่เพียงพอ 
- ยั ง ไม่ มี ผู้ น า ก ลุ่ ม ที่
เข้มแข็ง 

- สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่
ดีปลูกฝังการมีส่วนร่วมให้แก่
เด็กและเยาวชน รวมทั้งฝึก
ทักษะให้กล้าแสดงออกให้มาก
ยิ่งข้ึน 

 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
การด าเนินงาน ประสานความ
ร่วมมือ ให้ค าปรึกษาแก่กลุ่ม
ในการพัฒนาอาชีพ 

งานสวัสดิ
ภาพเด็ก

และเยาวชน 
 
 

งานพัฒนา
ชุมชน 
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เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง              
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 
 

การควบคุมภายใน                   
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 

14. กิจกรรม 
 ด้านการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การช่วยเหลื อผู้ ยากไร้ ด้อย
โอกาสและประสบปัญหาสังคมให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

- บุคลากรยังขาด
ความรู้และความ
ละเอียดรอบคอบ
ในการปฏิบัติ งาน 
รวมทั้ งปั ญ ห าใน
การเดินทางเข้ าสู่
ชุมชน เนื่องจากไม่
ช านาญพื้นท่ี 

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
มีการมอบหมายแบ่ งงานที่
ชัดเจน 
- ก ากับติดตามประเมินผล
การท างาน โดยผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ หลักเกณฑ์ 
การสัมภาษณ์ จดบันทึก 

- ไม่ ส า ม า ร ถ
เข้าถึงผู้ยากไร้/
ด้ อยโอกาสใน
ชุมชนได้อย่ าง
ทั่วถึง 

- จัดให้มีการประชุม
เพ่ื อ ให้ ค วาม รู้  ฝึ ก
ทักษะให้กับบุคลากร
ภายในกองฯ เพ่ือให้
สามารถมีทักษะการ
ช่วยเหลือและการจด
บันทึกข้อมูล 

งานสังคม
สงเคราะห์ 
 
 
 
 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                       ลงช่ือ                                                                                                                                                                                                                          
( นายจ าเนียร  ก้อนธิงาม ) 

                                                                                                                                                                                                          แหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 
                                                                                                                                                                                                              วันท่ี  28 พฤศจิกายน 2565 
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                                                                                                                       แบบ ปค.6 

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 

                ผู้ตรวจสอบของเทศบาลต าบลนาม่อง ได้สอบทานผลของการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

           จากผลการสอบทานดังกล่าวผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า  การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลนาม่อง    
มีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   

                 อย่างไรก็ดี  มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ความเสี่ยง 
1.1 กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตรวจพบว่าส านัก/กองที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของตนเอง จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ท าฎีกาเบิกจ่าย แต่พบว่าเอกสารประกอบฎีกายัง
ไม่ครบถ้วน และยังมีการแก้ไขข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง จึงท าให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย บางรายการ
ผิดพลาดจากความเร่งรีบของเบิกจ่ายงบประมาณ 
1.2 กิจกรรมงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง ตรวจพบว่า ยังขาดบุคลากรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง บุคคลซึ่งมีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานอาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการปฎิบัติงาน 

 
                2.การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                      2.1 การแนะน าการควบคุมภายใน ให้หัวหน้าส านัก/กองแต่ละกองช่วยกันตรวจสอบรายละเอียด

ของเอกสาร เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงต่าง ๆ และการลงลายมือชื่อในเอกสารต้องเซ็นต์ให้ครบถ้วน 
ก่อนว่างฎีกาเบิกจ่าย เพ่ือลดความผิดพลาดของเอกสารในการเบิกจ่าย 
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             2.2 การแนะน าการควบคุมภายใน   ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในงานด้านนี้ให้เข้ารับ

การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมั่นศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎระเบียบ ที่ถูกต้อง 

 
 
                               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
    

 
                                                          ( ลงชื่อ)          พรเทวา   โพธิงาม 

                                   ( นางสาวพรเทวา   โพธิงาม ) 
                                                          ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
                                                               วันที่        เดือน พฤศจิกายน 2564 
 
 
ความเห็นของปลัดเทศบาล…………………………………………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................................  

                                            (ลงชื่อ)   
              (นายสมพาส   ฐานะสุ) 
            ปลัดเทศบาลต าบลนาม่อง 
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง..………………………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................................  

                                            (ลงชื่อ)  
              (นายจ าเนียร  ก้อนธิงาม) 
           นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก   
 
 
 
 


