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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 ให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน    การควบคุมภายใน    และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด การควบคุมภายใน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ  ประหยัด   และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด 
ความเสียหายความสิ้นเปลืองความสูญเปล่า ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต 

  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ฉบับนี้ หน่วยงานของรัฐ(เทศบาลต าบลนาม่อง)ได้
จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประจ าปี 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า   ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ   ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่
เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ   และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  เทศบาลต าบลนาม่อง มีโครงสร้างการประเมินผล การควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบเพ่ือให้
การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ดี   มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม 
ซึ่งเทศบาลต 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. 2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความม่ันใจ
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  ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยง/จุดอ่อนที่มีอยู่ท่ีต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 

1.1  กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง   
  ๑) จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้รถยนต์ส่วนกลางการดูแลรักษา      
รถยนต์ส่วนกลางให้ชัดเจนแล้วแจ้งพนักงานขับรถยนต์  และบุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

      2) มีการควบคุมการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด โดยหัวหน้าส านักปลัด และควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามัน
โดยผอ.กองคลัง   
      3) หากมีปัญหาและอุปสรรคประการใดให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบในทันที  

4) ในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต้องขออนุญาตทุกครั้ง และในการเขียนรายงานการใช้รถเขียนให้
ทุกครบทุกที่ที่ไปราชการเพ่ือใช้ในการตรวจสอบกับการเบิกจ่ายน้ ามันต่อไปและป้องกันการน ารถยนต์ส่วนกลางไป
ใช้ส่วนตัว  

1.2 กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
    ๑) ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด   

2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงวิทยุสื่อสารให้เพียงพอ พร้อมช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุ   
3) ฝ้าระวัง และติดตามพยากรณ์อากาศ หรือช่วงฤดูแล้ง ต้องเฝ้าระวังพร้อมประชาสัมพันธ์ทุก

ช่องทาง ให้ประชาชนได้รับทราบและเตรียมการได้ทัน 
4) จัดท ากลุ่มไลน์ร่วมกับผู้น าชุมชน  โรงเรียน  สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสะดวกในการ

แจ้งข้อมูลได้ทันท่วงทีกรณีเกิดสาธารณภัย 
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1.3  กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง  รวมถึงทางโซเชียล เฟสบุ๊คองค์กร เว็บไซต์หรือสร้าง
กิจกรรมที่เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วยวางแผนช่วยแก้ปัญหา หากปัญหาใดที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ก็ให้
แจ้งในที่ประชุมว่าจะจัดส่งให้ผู้มีอ านาจด าเนินการแก้ไขให้ และหากโครงการใดที่ต้องใช้งบประมาณมาก ก็ควร
แจ้งให้ประชาชนเข้าใจว่าอาจจะด าเนินการช้าหรือใช้ระยะเวลาเดินเนินการ ซึ่งก็จะท าให้ประชาชนที่เข้าร่วม
ประชุมเข้าใจ ว่าโครงการหรือปัญหาที่เสนอไปเพราะเหตุใดจึงไม่ได้รับการแก้ไข 

1.4  กิจกรรมการรับและการเบิกจ่ายเงิน   
1) ให้หัวหน้าส านัก/กองแต่ละกองตรวจสอบสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อน

ด าเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายเพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2) จนท.การเงิน ผอ.กองคลัง สอบทานอีกครั้งก่อนการเบิกจ่าย 

  3) สรรหา รับโอน/ย้าย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
          1.5 กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา 
                    ๑)ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบประสานเร่งรัดให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบช ารุด
บกพร่อง 

๒)ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแจ้งผู้รับจ้างโดยเร็ว 
                     3)ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบผสานผู้รับจ้างให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมความช ารุดบกพรอง 
                     4)ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้คู่สัญญามาขอรับหลักประกันสัญญาคืนกรณีพ้นภาระค้ า
ประกันตามสัญญาแล้ว   
     1.6 กิจกรรมงานด้านควบคุมงานก้อสร้าง 
          1)จัดท าแผนการปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 
                   2)เสนอขอเพ่ิมอัตราก าลังช่างผู้ควบคุมงาน 
                   3)ประชุมซักซ้อมคณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงานให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารสัญญา 
                   4)ก าชับเจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆหนังสือสั่งการจากส่วนกลาง โดยใช้สารสนเทศ( 
IT ) เพ่ือให้การค านวณราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับการด าเนินงาน 
                   5)ก าชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องแม่นย าและ หัวหน้าหน่วยงาน 
มีการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
               1.7 กิจกรรม สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบล
นาม่อง/การรายงานผลการด าเนินการโครงการ 
          1) มีการท าความเข้าใจกับครู ผู้รับผิดชอบโครงการในทางปฏิบัติ 

๒) ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ ประกาศ มติ ครม. หนังสือสั่งการเพ่ือถือปฏิบัติได้ถูกต้อง
ทันเวลา 

 1.8 กิจกรรมป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก  
   1) อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับผู้น าชุมชน สถานประกอบการ 

 2) ให้ อสม. แต่ละหมู่บ้านส ารวจ/ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
 3) ควบคุมกิจการร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 4) ส่งเสริม/อบรมการใช้หลัก 3R ในชุมชน จัดตั้งธนาคารขยะให้ครบทุกหมู่บ้าน 
 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในชุมชน 
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1.9 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                       1)จัดท าหนังสือขอความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการเผา 
รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 
                       2)ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้ประชาชนในการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R และปัญหา
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อม    
    1.10 กิจกรรมการรักษาความสะอาด  
           1) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2) จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนให้เห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3) พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
    1.11 กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการของกองสวัสดิการสังคม  
           1) ส ารวจและน ารายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการก่อนการด าเนินโครงการ โดยการลงพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ความส าคัญของโครงการให้ทั่วถึง                      
               1.12 กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
   1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ รับทราบ 
    ๑.๑3 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน 

  -    สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีปลูกฝังการมีส่วนร่วมให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งฝึกทักษะ
ให้กล้าแสดงออกให้มากยิ่งข้ึน 
    ๑.๑4 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
    -    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน ประสานความร่วมมือ ให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มในการ
พัฒนาอาชีพ 
    ๑.๑5 กิจกรรมด้านการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
    -   จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้ความรู้ ฝึกทักษะให้กับบุคลากรภายในกองฯ เพ่ือให้สามารถมี
ทักษะการช่วยเหลือและการจดบันทึกข้อมูล 
 

 
 
 
 
 

                                           ลายมือชื่อ  
                (นายจ าเนียร  กอ้นธิงาม) 

     ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 
           วันที่  16    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒564 
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       แบบ ปค.4 
เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑) ผลการประเมิน / ข้อสรุป(๒) 
      
         เทศบาลต าบลนาม่อง มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุม
กับภารกิจ อ านาจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย 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
ความสามารถในการปฎิ บัติหน้ 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   มีการวิเคราะห์ความเสี่ ยง 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
ควบคุมภายใน 
 

 



 

 

-๗- 

 
แบบ ปค.4 

           

ผลการประเมินโดยรวม  
จากการประเมิน 5 องค์ประกอบ 15 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 และถ่ายทอดไปยังทุกฝ่ายภายในและภายนอก
องค์กร ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. การติดตามประเมินผล  เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการด าเนินงานได้ จากรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ของคณะกรรมการเพ่ือรายาน 
รวมทั้งสรุปผลกิจกรรมการควบคุมภายในของปีงบประมาณนั้นๆ ที่จะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค ์
      
 

 
 
 

(ลงชื่อ)             ผู้รายงาน 
        (นายจ าเนียร   ก้อนธิงาม) 
                         นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 
                  วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 
 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

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

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการสิ้นสุด วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

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) 

งานบริหารงานทั่วไป 
๑.กจิกรรม 
- การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
-เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ของเทศบาลต าบลนาม่องเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และการรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 

อาจมีการน ารถยนต์     
ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว 

1. มีการควบคุมการใช้
รถยนต์อย่างใกล้ชิด โดย
หัวหน้าส านักปลัด และ
ควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามัน
โดยผอ.กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมแตย่ังไม่
เพียงพอยังมีจุดอ่อน/
ความเสีย่งท่ีต้อง
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
การควบคุมภายในเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิ 
ผล และความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ในงวด
ปีงบประมาณถัดไป 

อาจมีการน ารถยนต์
ส่วนกลางไปใช้
ส่วนตัว 
 

1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ ์
และวิธีปฏิบตัิในการใช้รถยนตส์่วนกลาง
การดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางใหชั้ดเจน
แล้วแจ้งพนักงานขับรถยนต์ และบุคลากร
ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั 
    2. มีการควบคุมการใช้รถยนตอ์ย่าง
ใกล้ชิด โดยหัวหนา้ส านักปลัด และ
ควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันโดยผอ.กองคลัง   
    3. หากมีปัญหาและอุปสรรคประการ
ใดให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบในทันที 
    4.  ในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต้องขอ
อนุญาตทุกครั้ง และในการเขียนรายงาน
การใช้รถเขียนให้ทุกครบทุกที่ท่ีไปราชการ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบกับการเบกิจ่าย
น้ ามันต่อไปและป้องกันการน ารถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว 

ส านักปลดั / 
30 ก.ย.64 

 
 
                                                                                                            

 



 

 

-๑๐-  
 แบบ ปค. 5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการสิ้นสุด วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
ภารกจิตามกฎหมายจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ (3) 

 
ความเสี่ยงที ่

 
 (4) 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(5) 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
(6) 

 
ความเสี่ยงที่ท่ี

ยังมีอยู ่
(7) 

 

 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
(8) 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/

ก าหนด
เสร็จ 
 (9) 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.กิจกรรม 
- ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ภัยแล้ง ภัยหนาว 
และวาตภัย/อัคคภัย) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบ 
๒. เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างทันท่วงท ี

- การด าเนินการใหค้วาม
ช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย
ล่าช้า 
 
สาเหตุ 
- ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
- พื้นที่ท่ีได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภยัมีจ านวนมาก   
- การรับเรื่องร้องทุกข์จึงเกิด
ความล่าช้า เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบมีเพียง
คนเดียว 
- ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร
ช่วงขณะเกิดเหต ุ

1.  จัดเวรยามเฝ้าระวังเป็น
ประจ าทุกวัน   
2.  ประชาสมัพันธ์และให้
ผู้น าชุมชนร่วมเฝ้าระวัง 
รวมถึงเรื่องของการ
ติดต่อสื่อสาร ท าสมดุเบอร์
โทรที่ติดต่อได้ กรณเีกิดภยั
พิบัติ 
3.  ตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร(ทั้งแบบใช้
ถ่านและใช้ไฟฟ้า) /เรือ
เพราะในช่วงเกิดเหตุ 
สัญญาณโทรศัพท์ค่อนข้าง
หายาก  ไฟดับ ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารกันยากมาก 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่
ยังไม่สามารถลดความ
เสี่ยง/จดุอ่อนได้ทั้งหมด
จ าเป็นต้องท าการ
ปรับปรุงกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ต่อไป 

- การด าเนินการ
ให้ความ
ช่วยเหลือกรณี
เกิดสาธารณภัย
ยังล่าช้า 

 

1.   ให้ผู้บังคับบัญชาตดิตามการปฏิบัติอย่าง
ใกล้ชิด   
2. จัดหาวสัดุอุปกรณ์ รวมถึงวิทยุสื่อสารให้
เพียงพอ พร้อมช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากเกิด
เหตุ   
3.  ฝ้าระวัง และตดิตามพยากรณอ์ากาศ หรือ
ช่วงฤดูแล้ง ต้องเฝ้าระวังพร้อมประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทาง ให้ประชาชนได้รับทราบและ
เตรียมการได้ทัน 
4. จัดท ากลุ่มไลน์ร่วมกับผู้น าชุมชน  โรงเรียน  
สถานท่ีราชการที่เกีย่วข้อง เพื่อสะดวกในการ
แจ้งข้อมูลได้ทันท่วงทีกรณีเกิดสาธารณภัย 

 ส านักปลัด 
30 ก.ย.64 

 



 

 

-๑๑-  
                              

 
แบบ ปค. 5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการสิ้นสุด วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
ภารกจิตามกฎหมายจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกจิอื่นๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
ความเสี่ยงที ่

 
 (4) 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(5) 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
(6) 

 
ความเสี่ยงที่ท่ี

ยังมีอยู ่
(7) 

 

 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 
(8) 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 (9) 

งานวิชาการและแผนงาน 
3. กิจกรรม 
- การจัดประชุมประชาคม 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมท.ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนา พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

 
๑. ประชาชนเข้าร่วม
การประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปียังมี
จ านวนน้อย ถึงแม้จะ
เป็นไปตามสดัส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือน
ตามระเบียบก าหนดก็
ตาม 

   ๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรม
ที่ลงพ้ืนท่ีให้ประชาชนตระหนัก
เห็นความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
   2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน
วิทยุกระจายเสียงหมู่บ้านเพื่อ
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม
ประชุมประชาคม 
 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่
ยังไม่สามารถลดความ
เสี่ยง/จดุอ่อนได้ทั้งหมด
จ าเป็นต้องท าการปรับปรุง
กิจกรรมการควบคุม
ภายใน งวดต่อไป 

 
ประชาชนเข้า
ร่วมประชุม
ประชาคมยังมี
จ านวนน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับ
จ านวน
ประชากร ถึงแม้
จะเป็นไปตาม
สัดส่วน 

 
1.ประชาสัมพันธท์ุกช่องทาง  รวมถึงทางโช
เชียล  เฟสบุ๊คองค์กร  เว็บไซตห์รอืสร้าง
กิจกรรมที่เกดิการมีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วย
วางแผนช่วยแก้ปัญหา หากปญัหาใดท่ีไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ ก็ให้แจ้งในที่ประชุมว่าจะจัดส่ง
ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการแกไ้ขให้ และหาก
โครงการใดทีต่้องใช้งบประมาณมาก ก็ควร
แจ้งให้ประชาชนเข้าใจว่าอาจจะด าเนินการช้า
หรือใช้ระยะเวลาเดินเนินการ ซึ่งก็จะท าให้
ประชาชนท่ีเข้าร่วมประชุมเข้าใจ ว่าโครงการ
หรือปัญหาที่เสนอไปท าไมไมไ่ด้รบัการแก้ไข  
 

   
  ส านักปลัด 
 30 ก.ย.64 

                
 



 

 

-๑๒-  
แบบ ปค. 5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  
แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

      ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงาน 
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
ความเสี่ยง 

(4) 
 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
(5) 
 

 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

(6) 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
(8) 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(9) 
 

 งานการเงินและบัญชี 
4. กิจกรรม 
การรับและเบิกจา่ยเงิน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อให้การบริการรบัเงิน-จ่ายเงิน การ
จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ
และนอกงบประมาณ การบันทึกบญัชี 
การเก็บรักษาเงินเป็นไปอยา่งถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 
๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงิน
ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

1. บุคลากรในหน่วยงาน
เทศบาลต าบลนาม่องขาด
ความกระตือรือร้นในการ
ปฎิบัติงาน ขาดความ
รับผิดชอบ ไม่ศึกษา
ระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ท าให้เกิดปัญหา
และความผดิพลาดในการ
เบิกจ่ายเงิน ท าให้เกิด
ความล่าช้า และโดน
ทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบ  สตง. ท้องถิ่น
จังหวัด  
 

๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแตล่ะกองได้
ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความ
ถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 

๒. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อ านวยการกอง
คลังมีการสอบทานการเบิกจา่ยตามขั้นตอน 
๓. สรรหาบุคลากรในต าแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบญัชี ได้รายงานกรมฯขอรับการ
บรรจุจากผู้สอบแข่งขันในปี 2560 ไปแล้ว 

4. มีค าสั่งแบ่งงานหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

5. มีการรายงานสถานะการเงินประจ าวันเป็น
ปัจจุบัน 
6. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยงานด้าน
การเงินการบญัช ี

1. ผอ.กองคลัง
สอบทานการ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ กม. 
หนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้อง และ
ปลัดเทศบาล
สอบทานอีกรอบ
ก่อนเบิกจ่าย 
2. มีการ
ปฏิบัติงานตาม
ค าสั่งทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

1. 
คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่ปฏิบัตติาม
ระเบียบกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
ท าให้เกิดความ
ล่าชา้ในการเบิก
จ่ายเงิน 

 

1. ให้หัวหน้าส านัก/กอง
แต่ละกองตรวจสอบ
สอบเอกสารพร้อม
รับรองความถูกต้องก่อน
ด าเนินการวางฏีกา
เบิกจ่ายเพื่อให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2. จนท.การเงิน ผอ.กอง
คลัง สอบทานอีกครั้ง
ก่อนการเบิกจ่าย 
3. สรรหา รับโอน/ย้าย 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบญัช ี

นวก.
การเงินและ 

บัญชี, 
ผอ.กอง

คลัง 



 

 

-๑3-                                                                                    
 แบบ  ปค. 5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2564 

                                                                                   
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงาน 

ของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์  (3)                

 
ความเสี่ยง 

(4) 
 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
(5) 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
(6) 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
(8) 
 

 
หน่วยง
านที่

รับผิดช
อบ(9) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสด ุ
5. กิจกรรม    
การคืนหลักประกันสัญญา 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้การคืนหลักประกัน
สัญญาเป็นไปตามระเบียบฯ
และหนังสือสั่งการก าหนด 

1. รายงานผลการตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่องล่าช้า 
2. การแจ้งซ่อมแซมความช ารุด
บกพร่องบางโครงการยังมีความ
ล่าช้า 
3. ผู้รบัจ้างเข้าด าเนินการแกไ้ข
ซ่อมแซมช ารดุความบกพร่องลา่ช้า 

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 

จพง.
พัสดุ,/ 
ผอ.กอง

คลัง 
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    แบบ  ปค. 5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง

หน่วยงาน 
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ี
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์  (3) 

 
ความเสี่ยง 

(4) 
 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
(5) 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
(6) 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
(8) 
 

หน่วยง
านที่

รับผิดช
อบ(9) 

 

6.กิจกรรม  
งานดา้นควบคุมงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้การด าเนินงานของ
กองช่างเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการและ
ข้อบังคับ 
2.เพื่อให้การก่อสร้างและการ
ควบคุมอาคารมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ แข็งแรง ตามที่
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคบั 
ก าหนด 
3.เพื่อพัฒนางานกองช่างให้มี
คุณภาพสูงเพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่ประชาชนในพืน้ที่ 

1.ช่างผู้ควบคุมงาน
ขาดความรู้
ความสามารถและ
ขาดความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ควบคุมงานก่อสร้าง 
 
2.ผูร้ับจ้างไม่ปฏิบตัิ
ตามสญัญาก่อให้เกดิ
ความล่าช้าในการ
ก่อสร้าง 
 
3.เจ้าหน้าท่ีมี
จ านวนจ ากัดขาด
อัตราก าลัง 
 

1. มีการมอบหมายงานโดยจัดท าค าสั่ง
แบ่งงาน 
 
2. ประสานคณะกรรมการตรวจรบังาน
จ้างเพ่ือบริหารสัญญาและสอบทานการ
ควบคุมงานของช่างผู้ควบคุมงาน 
 
3. ก าชับเจ้าหน้าที่และเร่งรัดให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีอยู่เสมอ โดยมีการชี้แจงขั้นตอน
และวิธีการควบคุมงานให้เป็นที่เขา้ใจ 
 
4.ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบตัิ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณ 

1. ปริมาณงานมากกว่า
อัตราก าลังที่มีอยู ่
 

2. ช่างควบคุมงานขาด
ทักษะ และขาดขาดความ
รับผิดชอบเอาใจใส่ในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
 

3. ผู้รับจ้างมีงานหลาย
โครงการพร้อมกัน ไม่ใส่ใจ
ในการเร่งรดัเข้าลงงาน
ตามระยะเวลาทีส่ัญญา
ก าหนด 
4. การควบคมุภายในมี
ความเพียงพอและมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ช่างควบคุมงานไมส่ามารถ
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามสญัญาได้อยา่งถูกต้องตาม
รูปแบบและรายการที่ก าหนด 

2. คณะกรรมการตรวจรับ
และช่างผู้ควบคมุงานไมม่ีการ
บริหารสัญญาร่วมกัน 

3. ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามรูปแบบและรายการตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญา 

 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงานใน
การควบคุมงานก่อสร้างไว้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

2. เสนอขอเพิ่มอตัราก าลังช่างผู้
ควบคุมงาน 

3. ประชุมซักซ้อม
คณะกรรมการตรวจรับและช่าง
ผู้ควบคุมงานให้เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีในการปฏิบัตหิน้าท่ีในการ
บริหารสัญญา 

ผอ.
กอง 
ช่าง 
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แบบ  ปค. 5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ (3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่  
(5) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ 
(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(8) 

ผู้รับ
ผิดช
อบ 
(9) 

  
4.ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดมาจากท่ีมาของ
ราคาวัสดุก่อสรา้ง 
 
5.ปัจจัยภายนอกท่ี
เกิดขึ้นที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมที่อยู่ในพ้ืนท่ี 
ปฏิบัติ/พื้นที่ในเขต
รับผิดชอบ เช่น การตดั
กิ่งไม้ ในบริเวณเขต
ความรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้า 
 
 

 
5.ติดต่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคของพื้นที่น้ัน ใน
การแก้ไขปญัหา กรณีเป็นทรัพยส์นิ
ของ กฟภ. 
และมีการก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
5.การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ และมีการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

 
5.ปัจจัยภายนอกท่ี
เกิดขึ้นที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมที่อยู่ใน
พื้นที่ปฏิบัต ิ
  

4.ก าชับ จนท.ผู้ปฏิบัติให้ศึกษา
ระเบียบใหม่ๆหนังสือสั่งการจาก
ส่วนกลาง โดยใช้สารสนเทศ ( 
IT ) เพื่อให้การค านวณราคาคา่
ก่อสร้างให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงกับการด าเนินงาน 
5.ก าชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบตัิงาน
ให้ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
ถูกต้องแม่นย า 
และ หัวหน้าหน่วยงาน มีการ
ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิงาน ของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 
 

กอง
ช่าง 
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เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ (3) 

 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
การควบคุมภายในที่

มีอยู่  
(5) 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
(6) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(7) 

 
การปรับปรุง
การควบคุม 

(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(9) 

7.กิจกรรม 
สนับสนนุเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตต าบลนาม่
อง/การรายงานผลการด าเนนิการ
โครงการ 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การสนับสนุนเงนิอุดหนนุ
อาหารกลางวันโรงเรียน เป็นไป
ตามข้อเท็จจริงถูกต้องตาม
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย มต ิ
ครม.และหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้อง และให้ทันในวันเปิด
ภาคเรียน และการรายงานผล
การด าเนินโครงการมีความ
ถูกต้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

-โรงเรียนบางแห่งได้รับเงนิอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวนัไมท่ันการเปิดภาคเรียน 
-โรงเรียนบางแห่งรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ ไม่มีความชดัเจนใน
ห้วงระยะเวลาทีด่ าเนนิการกับยอดเงินที่
เบิกจ่าย 

สาเหตุ 
- โรงเรียนบางแห่งเปลี่ยนผู้รับผดิชอบ
โครงการ ยังไม่เข้าใจในการจัดท า
โครงการ/รายงานผลด าเนินงาน 
- โรงเรียนบางแห่งส่งโครงการ ล่าชา้  
เอกสารมีความบกพร่อง แนบเอกสาร
โครงการไม่ครบถ้วน ต้องมีการแก้ไข 
ให้ถูกต้องก่อนน าเสนอต่อผู้บริหาร  
ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินการโครงการ
อาหารกลางวัน 
เพื่อสอบถามและ
รับทราบข้อมูล และ
ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่
เก่ียวข้องอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
-มีการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งทางไลน์และ
โทรศัพท์มือถือของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยตรง จากเจ้าหนา้ที่
ของกองการศึกษา 

- เจ้าหน้าที่ กอง
การศึกษา ได้ปฏบิัติ ตาม
ระเบียบ ประกาศมติ 
ครม. หนังสือสั่งการและ
แนวทางปฏิบัติ อยา่ง
เคร่งครัด ด้วยความ
รอบคอบมากข้ึน 
-มีการสื่อสารทั้งทางไลน์
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
- มีการจัดท าหนังสือแจ้ง
โรงเรียนเพื่อให้ด าเนินการ
ให้ทันห้วงเวลา  ตาม
ประกาศ  
มติ ครม. หนังสือสั่งการ 
ก าหนด 

- การขอรับ
งบประมาณเพิ่มเติม
กรณี 
รับเด็กเข้ากลางคัน 
 
สาเหต ุ
ผู้ปกครองขอย้ายเด็ก
ไปเข้าสถานศึกษา 
โดยไม่แจ้งล่วงหนา้ 

 

- มีการท า
ความเข้าใจกับ
ครู 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ในทางปฏิบัต ิ
-ติดตามข้อมูล
ข่าวสาร  
ระเบียบ 
ประกาศ 
มติ ครม. 
หนังสือสั่งการ 
เพื่อถือปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง
ทันเวลา 

กอง
การศึกษา 
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            แบบ ปค.5 
เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญ
ของหน่วงงานภาครัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
(5) 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
(7) 

การปรับปรุง     
การควบคุม (8) 

 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

กองสาธารณสุข 
8. กิจกรรม 
 - การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีการด าเนินงานด้าน
ก าร เฝ้ า ร ะ วั งป้ อ งกั น แ ล ะ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 
2. ลดความเสี่ยงจากการป่วย
โรคไข้เลือดออก 

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

1. สนับสนุนงบประมาณใน
การจั ด กิ จ กรรม รณ รงค์
ป้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค
ไข้เลือดออกให้กับ อสม.ทั้ง 
19 หมู่ และมีหน่วยบริการ
สาธารณสุข ในพื้นที่ จ านวน 
2 แห่ง 
2. ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรม
รณรงค์ท าลายแหล่งเพราะ
พันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ใส่ทราย
ก าจัดลูกน้ า สุ่มตรวจลูกน้ า
ยุงลาย 
3. อบรมให้ความรู้ในการ
จัดการขยะ และดูแลความ
สาดภายในชุมชน 
4.จัดหา วัสดุ  อุปกรณ์ ใน
การป้องกันและควบคุมโรค 
ให้เพียงพอ 

1. ติดตาม เฝ้าระวัง
อัตราการป่วยด้วยโรค 
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.ควบคุมกิจการร้านรับซื้อ
ของเก่าในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
4.ส่งเสริม/อบรมการใช้หลัก 
3R ในชุมชน จัดตั้งธนาคาร
ขยะให้ครบทุกหมู่บ้าน 
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาด
ภายในชุมชน 

ผอ.กอง 
สาธารณสุข/ 
นวก.
สาธารณสุข/ 
จพง.
สาธารณสุข 
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  แบบ ปค.5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆที่ส าคัญของหน่วงงาน
ภาครัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
(5) 

 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
(7) 

การปรับปรุง     
การควบคุม 

 (8) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

9 . กิจกรรม 
 - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแล  รักษาสิ่ งแวดล้อมใน
พื้นที ่
2.เพื่ อ ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ให้
ประชาชนรักป่าและหวงแหน
ธรรมชาติ 
3.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในผลกระทบของ
ภาวะโรคร้อน 

 

 
-ประชาชนยังขาด
ความตระหนักในการ
ใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน  
-มีการตัดไม้ท าลายป่า 
เพ่ือท าท่ีอยู่อาศัยและ
หาของป่า 
-เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เช่น 
มลพิษทางอากาศ
อากาศ ป่าไม้และดิน
ถูกท าลาย จากการเผา
ป่าเศษใบไม้ ตอซัง  
 

 
1.จัดท าหนังสือขอความ
ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านใน
การประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์ลดการเผา รณรงค์
ไม่ทิ้งขยะในท่ีสาธารณะ 
 
2.ส่งเสรมิให้ประชาชนมีมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน 

1.การควบคุมที่มีอยู่
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดบั
หนึ่ง เนื่องจาก
ประชาชนขาดวินัย
และการตระหนักถึง
ผลกระทบจากปญัหา
มลพิษและขาดวิธีการ
จัดการขยะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล 
 
 

1.ฤดูแล้งในเขตพ้ืนที่
เทศบาลประสบปัญหา
ภาวะหมอกควัน
เนื่องจากยังมีการเผาเศษ
ใบไม้ เผาไร่นา 
ประชาชนขาดความ
ตระหนักและจิตส านึก
สาธารณะ 
2.ยังมีการจัดการขยะ
โดยวิธีการเผา ท าให้เกิด
มลพิษต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมได้ 
3.มีการตัดไม้ท าลายป่า 
 

1.จัดท าหนังสือขอความร่วมมือ
กับผู้ใหญ่บ้านในการ
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลด
การเผา รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่
สาธารณะ 
 
2..ประชาสัมพันธ์และอบรมให้
ความรู้ประชาชนในการจัดการ
ขยะโดยใช้หลัก 3R และปัญหา
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 

ผอ.กอง 
สาธารณสุข/ 
นวก.
สาธารณสุข/ 
จพง.
สาธารณสุข 
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 แบบ ปค.5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆที่ส าคัญของหน่วงงาน
ภาครัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(5) 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
(7) 

การปรับปรุง    การ
ควบคุม (8) 

 

ผู้รับผิดชอ
บ 

(9) 

10.กิจกรรม  
งานรักษาความสะอาด 

วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อรักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง/เป็นหมู่บ้านน่า
อยู่ 
  2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน  
ร่วมในการอนุรักษ์/การรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 

-ขยะตกค้างในชุมชน
มากขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพได ้
เนื่องจากประชาชนยัง
ขาดความเอาใจใส่และ
การมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาด
และการจัดการขยะ
ภายในชุมชน 
-พื้นที่รับผิดชอบมาก 
ดูแลความสะอาดไม่
คลอบคลมุทุกหมู่บ้าน 
 
 

1.จ้างเหมาบริการงานรักษาความ
สะอาด  
2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีมีส่วนร่วม
ในการดูแลความสะอาดภายใน
หมู่บ้าน 
3.จัดท าหนังสือขอความร่วมมือกับ
ผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์รักษาความสะอาด รณรงค์ไม่
ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในที่หรือทาง
สาธารณะ 
4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ 
 
 

1.การควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากประชาชน
ขาดวินัยและการ
ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหามลพิษและ
ขาดวิธีการจัดการขยะ
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

- ความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
จ านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน 
มีความต้องการและมีการ
บริโภคเพิ่มขึ้น แต่ยังขาด
จิตส านึกในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าหรือน ากลับมาใช้
อีก 
- ประชาชนขาดวินัยในการคัด
แยกขยะก่อนท้ิง 
-ประชาชนยังขาดความเอาใจ
ใส่และการมสี่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดภายใน
ชุมชน 

รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเรื่องของอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
- จัดกิจกรรม/
ประชาสมัพันธ์ สร้าง
จิตส านึกให้แก่ประชาชน
ให้เห็นความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 2535 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

 
ผอ.กอง 

สาธารณสุข/ 
นวก.

สาธารณสุข/ 
จพง.

สาธารณสุข 
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แบบ ปค.5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง              
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
ความเสี่ยง  

 
(4) 

 

 
การควบคุมภายใน        

ที่มีอยู่ 
(5) 

 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
(6) 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
 

 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(8) 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(9) 
 

กองสวัสดิการสังคม 
11. กิจกรรม  
การด าเนินงานตามโครงการ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ และส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน อีกท้ัง ความ
ชัดเจนในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้ครอบคลุมทั้งเขตพ้ืนที่ 

 
- ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ เ ห็ น
ความส าคัญของโครงการ
ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชน ขาดการมีส่วนร่วม 
 
 

 
- ส า ร ว จ แ ล ะน า
รายชื่อผู้ที่ เข้าร่วม
โครงการก่อนการ
ด า เนิ น โค รงก าร 
โดยการลงพ้ืนที่ทุก
หมู่บ้าน  
 
 
 

 
- มีการจัดท าแบบตอบ
รับเข้ารับการฝึกอบรม
ให้ ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย
รายบุคคล 
 

 
- ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ เ ห็ น
ความส าคัญของการพัฒนา
ชุมชน ขาดการมีส่วนร่วม 
 

 
- ส ารวจและน า
รายชื่อผู้ที่เข้าร่วม
โครงการก่อนการ
ด าเนินโครงการ 
โดยการลงพ้ืนที่
ทุกหมู่บ้าน พร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์
ความส าคัญของ
โครงการให้ทั่วถึง 
 
 

 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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แบบ ปค.5 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง              
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
ความเสี่ยง  

 
(4) 

 

 
การควบคุมภายใน        

ที่มีอยู่ 
(5) 

 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
(6) 

 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
 

 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(8) 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(9) 
 

 
12. กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับประโยชน์จากเงินตาม
วัตถุประสงค์ของรัฐ และเพ่ือ
ความถูกต้องของเอกสารด้าน
การเงินของเจ้าหน้าที่ 
 
 

 
- เจ้าหน้าที่ขาดจิตส านึกที่ดี 
ขบ วน การต รวจสอบ ไม่
รัดกุม 
- ผู้ สู ง อ า ยุ มี ชื่ อ อ ยู่ ใ น
ทะเบียนบ้าน แต่ตัวผู้สูงอายุ
ย้ายไปอยู่ที่อ่ืน ท าให้ยากใน
การติดต่อ 
- ผู้สู งอายุบางรายไม่แจ้ง
เจ้าหน้าที่กรณีบัญชีธนาคาร
ปิดท าให้ได้รับเงินล่าช้า 

 
- ส ารวจข้อมูลผู้รับ
เบี้ยยังชีพที่มีปัญหา 
วิเคราะห์รายบุคคล 
และแก้ ไขตามหา
สาเหตุ 
- แ บ่ ง ค ว า ม
รับผิ ดชอบ  มี บท
ก า ห น ด โ ท ษ ที่
ชัดเจนและเด็ดขาด 

 
- เจ้ าหน้ าที่  มี ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 
- มี ก า ร ติ ด ต า ม ตั ว
ผู้สูงอายุ กรณีย้ายที่อยู่
เป็นรายบุคคล 

 
- ข้อมูลข่าวสารเรื่องการ
จ่ายเงินต่าง ๆ ยังมีความ
ล่ าช้ า  เมื่ อป ระชาชนรับ
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ท าให้
ไม่สามารถตอบค าถามได้ 
 
 
 

 
- ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่
ถู ก ต้ อ ง ให้ ผู้ รั บ
เ บี้ ย ยั ง ชี พ 
รับทราบ 

 
งานสังคม
สงเคราะห์ 



 

 

-๒๒- 

เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง              
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หน่วยงา
นที่

รับผิดชอ
บ 
 
 

13. กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชน
ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนท างาน
ด้วยตนเองด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
 
14. กิจกรรม การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มประชาชนในการ
สร้างรายได้ให้กับตนเอง 

- เด็กและเยาวชนยังมี
เวลาไม่ เพียงพอที่จะ
เข้าร่วมท ากิจกรรมต่าง 
ๆ เนื่ องจากอยู่ ในวัย
ก าลังศึกษา 
 
 
- ไม่มีการประสานงาน
ต่อ/ไมน่ าไปประกอบ
อาชีพ 
 

- สร้ างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่ดีปลูกฝัง
การมีส่วนร่วมให้แก่
เด็ ก แ ล ะ เย า ว ช น 
รวมทั้ งฝึกทักษะให้
กล้าแสดงออกให้มาก
ยิ่งขึ้น 
- เพ่ิมศักยภาพสร้าง
ภาวะผู้ น ากลุ่ ม  ให้
ความรู้ในการบริหาร
จัดการกลุ่ม 

- เด็กและเยาวชนให้
ความสนใจ และให้ความ
ร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมกับเวลา 
ที่สามารถเข้าร่วมได้ 

 
- มีการรวมกลุ่ มสร้าง
อาชีพเพ่ิมมากขึ้น แต่ยัง
ไม่เข้มแข็ง 
 
 

- เด็กและเยาวชนยัง
ขาดประสบการณ์ใน
การท างาน ความคิด
แ ล ะ ค ว า ม ก ล้ า
แสดงออกต่อสังคม 
เนื่ อ ง จ าก ยั งมี วุ ฒิ
ภาวะไม่เพียงพอ 
- ยังไม่มีผู้น ากลุ่มที่
เข้มแข็ง 

 

- สร้ า งบ รรยากาศการ
เรียนรู้ที่ ดี ปลู กฝั งการมี
ส่ วนร่วมให้ แก่ เด็ กและ
เยาวชน รวมทั้งฝึกทักษะ
ให้กล้าแสดงออกให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 
- ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมการด าเนินงาน 
ประสานความร่วมมือ ให้
ค าปรึกษาแก่กลุ่มในการ
พัฒนาอาชีพ 

งาน
สวัสดิ

ภาพเด็ก
และ

เยาวชน 
 
 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

 

แบบ ปค. 5 
 



 

 

                                                                                                     -23-                                                                                       แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง              
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 
 

การควบคุมภายใน                   
ทีมี่อยู่ 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 

15. กิจกรรม 
 ด้านการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ 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 ) 

                                                                                                                                                                                  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรตี าบลนาม่อง 
                                                                                                                                                                                          วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 
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                                                                                                                       แบบ ปค.6 

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 

                ผู้ตรวจสอบของเทศบาลต าบลนาม่อง ได้สอบทานผลของการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  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 กิจกรรมการรับและการเบิกจ่ายเงิน ตรวจพบว่าส านัก/กองที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ตนเอง จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ท าฎีกาเบิกจ่าย แต่พบว่าเอกสารประกอบฎีกายังไม่
ครบถ้วน และยังมีการแก้ไขข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง จึงท าให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย บางรายการ
ผิดพลาดจากความเร่งรีบของเบิกจ่ายงบประมาณ 
1.2 กิจกรรมงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง   ตรวจพบว่า ช่างควบคุมงานไม่สามารถควบคุมงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่ก าหนด และผู้รับจ้างมีงาน
หลายโครงการพร้อมกัน ไมใส่ใจในการเร่งรัดเข้าท างานตามระยะเวลาที่สัญญาก าหนด 
 

 
                2.การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                      2.1 การแนะน าการควบคุมภายใน ให้หัวหน้าส านัก/กองแต่ละกองช่วยกันตรวจสอบรายละเอียด

ของเอกสารและความครบถ้วนของเอกสาร ก่อนว่างฎีกาเบิกจ่าย เพ่ือลดความผิดพลาดของ
เอกสารในการเบิกจ่าย 
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แบบ ปค.6 
 
             2.2 การแนะน าการควบคุมภายใน   ให้ช่างควบคุมงานวางแผนการปฏิบัติงานในการควบคุมงาน

ก่อสร้าง ในแต่ละงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้ได้งานตามรูปแบบ และตรงตามสัญญาทีก าหนดไว้และ 
                    ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศึกษารายละเอียดรูปแบบข้อก าหนดในสัญญาและท าการ

ตรวจสอบงานก่อสร้างเพ่ือให้ตรงตามรูปแบบและรายการที่ก าหนดตรงตามสัญญางานก่อสร้าง 
 
 
 
    

 
 
 
 
  
 

                                             ลงชื่อ พรเทวา   โพธงิาม 
                                                 ( นางสาวพรเทวา   โพธิงาม ) 

                                                                    ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
                                                                        วันที่  24   เดือน พฤศจิกายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก   
 
 
 
 


