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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
เรียน   นายอําเภอแกงคอย 
  เทศบาลเมืองทับกวาง  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับปท่ีสิ้นสุด  
วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563  ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ          
พ.ศ.2561  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  ดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ดานการรายงานท่ี
เก่ียวกับการเงิน  และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได  ทันเวลา  และโปรงใส  รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และขอบังคับ  ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกลาว  เทศบาลเมืองทับกวาง  เห็นวา  การควบคุมภายในของ
หนวยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.2561  ภายใตการกํากับดูแล
ของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี 
 

ความเส่ียงและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปงบประมาณถัดไป  สรุปไดดังนี้ 
1.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ความเส่ียง 

- ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากสาธารณภัยตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ไมสามารถ 
  คาดการณไดวาจะเกิดข้ึนเม่ือไหร ชวงไหน 

การปรับปรุง  
  - ทําทะเบียนคุมเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณท่ีใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ตรวจสอบการเสื่อมสภาพและอายุการใชงานของเครื่องมือท่ีใชในการปองกัน  
  และบรรเทาสาธารณภัย 

2. ดานงานการเงินและบัญชี  
ความเส่ียง 

- ดานงานการเงินและบัญช ี การตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
การปรับปรุง 

- มีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการเบิกจายใหถูกตองกอนทําการ 
  เบิกจายเงิน  
- มีการตรวจสอบลายเซ็นในเอกสารประกอบการเบิกจายใหถูกตองครบถวนกอนจัดทําฎีกา  
- มีการตรวจสอบความถูกตองท้ังหมดของฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจายอีกครั้งกอน   
  นําเก็บเขาแฟมเม่ือจายเงินเรียบรอยแลวแตอยางไรก็ตามเทศบาลเมืองทับกวาง ควรมีการ    
  ควบคุมตอไป เพ่ือไมใหมีความผิดพลาดเกิดข้ึนได 
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3.  กิจกรรมการดําเนินการจดัซ้ือจัดจาง (พัสดุ)  
ความเส่ียง 

- การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง (พัสดุ) มีการเรงรัดการจัดซ้ือจัดจางและปริมาณงานมาก 
  ทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุง 
- มีคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร 

4. กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได  
ความเส่ียง 

- การจัดเก็บรายได  
- ขอมูลผูเสียภาษีท่ีมีอยูไมเปนปจจุบัน 
- ไมมีขอมูลท่ีอยูท่ีถูกตองชัดเจนทําใหไมสามารถติดตามทวงถามได   
- ผูเสียภาษีบางรายไมมาชําระภาษี  

การปรับปรุง 
- มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน   
  และมีการแจงเวียนการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวกัน 
- จัดทําหนังสือเรงรัดการชําระภาษี  แจงลูกหนี้ภาษีใหครบจํานวนทุกราย 
- จัดทําปายประชาสัมพันธการชําระภาษี 
- จัดทําแผนท่ีภาษีฯและนําขอมูลแผนท่ีภาษีฯมาใชในการจัดเก็บภาษี 
- มีการบริการรับชําระภาษีชวงพักเท่ียง ตั้งแตเวลา12.00-13.00 น. 
- มีการเปดรับชําระภาษีนอกเวลาราชการ วันหยุดเสาร-อาทิตย  
  ตั้งแตเวลา08.30-16.30น. 
- มีคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร 

5.  กิจกรรมดานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ความเส่ียง 

- ดานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน พนักงานจางขาดความรูขาดความกระตือรือรน  
- เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ขาดความรู ขาด-ความม่ันใจ เกิดจากสภาพแวดลอม    
  ภายนอก คือการปฏิบัติงานท่ีตองลาชาเพราะสภาพดินฟาอากาศไมอํานวย 
- ขอระเบียบกฎหมายท่ีไมชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลง 

การปรับปรุง 
- มีคําสั่งกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  
  และมีการแจงเวียนการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวกัน 
- เจาหนาท่ี พนักงานจาง เขารับการฝกอบรมระบบ (LTAX3000)  
- การจัดทําแผนท่ีภาษี และนําขอมูลแผนท่ีภาษีมาใชในการจัดเก็บภาษี มีการประชุม 

            เพ่ือชี้แจงใหบุคลากรทราบถึงวัตถุประสงคของกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
- มีการออกภาคสนาม สํารวจพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลทับกวาง 
- มีการนําระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน Ltax3000 มาใชประกอบ    
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6. การประมาณราคากอสราง 

ความเส่ียง 
- การประมาณราคากอสราง ราคาวัสดุกอสรางมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก      
  และราคาน้ํามัน 

การปรับปรุง 
- กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ใหดําเนินการอยางรวดเร็วและเปนระบบ โดยลําดับ 
   ความสําคัญของโครงการในการประมาณราคา 
- สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมการใชระบบสารสนเทศในการออกแบบกอสราง 

7. การเขียนแบบกอสราง 
ความเส่ียง 

- การเขียนแบบกอสราง ราคาวัสดุกอสรางมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและ
ราคาน้ํามัน 
การปรับปรุง 

- กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ใหดําเนินการอยางรวดเร็วและเปนระบบ โดยลําดับ    
  ความสําคัญของโครงการในการประมาณราคา 
- สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมการใชระบบสารสนเทศในการออกแบบกอสราง 

8. การบริหารงบประมาณรายได รายจาย การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด 
    เทศบาลเมืองทับกวาง 

ความเส่ียง 
-  การบริหารงบประมาณรายได รายจาย การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด 

    เทศบาลเมืองทับกวาง 
การปรับปรุง 

- จัดสงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเขารับการฝกอบรมทําความเขาใจเก่ียวกับวิธีการดําเนินงาน 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
- ใหเจาหนาท่ีของสถานศึกษาในสังกัดเพ่ิมความรอบคอบในการจัดทําบัญชีเงินฝากธนาคาร  

     บัญชีเงินรายไดของสถานศึกษา บัญชีคาใชจาย บัญชีรายได 
- แสดงรายรับ-จายเงินเม่ือสิ้นป พรอมจัดทํารายงานรายรับ-รายจาย ปละหนึ่งครั้ง  

    เพ่ือเสนอใหผูบริหารทองถ่ินตรวจสอบ ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป 
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9.  การรับ-สงหนังสือราชการ 
ความเส่ียง 

-  การรับ-สงหนังสือราชการ 
การปรับปรุง 

    - วางแผนการปฏิบัติงานโดยเรียงลําดับความสําคัญ  เพ่ือใหการทํางานมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
   - กําหนดใหมีการจัดเก็บหนังสือเขาแฟมทุกวัน 
            - ระบุผูรับผิดชอบในการจัดเก็บหนังสือเขาแฟม          
            - ผูรับหนังสือของกลุม/ฝาย ตองลงนามรับหนังสือทุกครั้งในสมุดทะเบียนรับ-สงหนังสือ 
10. ดานการปองกันโรคไขเลือดออก 

ความเส่ียง 
-  ดานการปองกันโรคไขเลือดออก 

การปรับปรุง 
- จัดทําแผนการดําเนินงานใหพรอม ทุกดาน รวมท้ังงบประมาณใหเพียงพอ 
- จัดฝกอบรมใหความรูรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงการปองกันโรคไขเลือดออก 

11. ดานงานสัตวแพทย  ควบคุมและ ปองกัน โรคระบาดสัตว 
ความเส่ียง 

-  ดานงานสัตวแพทย  ควบคุมและปองกัน โรคระบาดสัตว 
การปรับปรุง 

- เรงดําเนินการสํารวจประชากรสัตวและสัตวเลี้ยงใหเปนปจจุบัน   
- เรงดําเนินการทําความเขาใจกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  และเจาของสัตวเลี้ยง 

    ใหปองกันโรคระบาดสัตวอยางถูกตองและถูกวิธี 
12. ดานงานสงเสริมสุขภาพ 

ความเส่ียง 
-  ดานงานสงเสริมสุขภาพ 

การปรับปรุง 
  -  ผูรับผิดชอบงานเรงวางแผนการทํางานเพ่ือติดตาม /ผลักดันใหจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ 

   ชุมชนรวมกันพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนของตน 
13.ดานงานรักษาความสะอาด 

ความเส่ียง 
-  ดานงานรักษาความสะอาด 

การปรับปรุง 
-  ดูแลรถบรรทุกขยะใหพรอมดําเนินการ เก็บขยะตามหมูบาน 
- ประชุมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/พนักงานขับรถและพนักงานประจํารถขยะ 

       จัดแบงพ้ืนท่ีของรถแตละคัน 
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- บันทึกปริมาณขยะของรถแตละคันเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณขยะตอวัน 
- รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนคัดแยกขยะกอนท้ิง  ผานเสียงไรสาย  
- จัดอบรมรวมกันระหวางผูนําชุมชนความรูดานการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 

14.กิจกรรมเบิกเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ 
ความเส่ียง 

-  กิจกรรมเบิกเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ  อาจจะเกิดอันตรายจากการเบิกเงินสด 
   จํานวนมากจากเทศบาล และการออกไปจายเบี้ยตามชุมชน 

การปรับปรุง 
-  มีคําสั่งแตงตั้งใหเจาหนาท่ีเบิกเงินจากธนาคาร พรอมเจาหนาท่ีเปนชุดรักษาความปลอดภัย 
   ในการเดินทางเบิกเงินสดจากธนาคารมายังเทศบาล 
-  มีการประชาสัมพันธสงเสริมใหผูสูงอายุและคนพิการรับเงินเบี้ยยังชีพโดยการเขาบัญชี 
   ธนาคารใหมากข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยงในการถือเงินสด 

15. กิจกรรมการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
ความเส่ียง 

-  กิจกรรมการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส  ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
   คนพิการ และผูปวยเอดสไมมารับตามกําหนด 

การปรับปรุง 
- ขอความรวมมือผูมีสิทธิ์รับเงินโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร หรือมอบอํานาจเขาบัญชี   
  ธนาคารผูรับแทน 
- การประชาสัมพันธ ผานเสียงตามไรของเทศบาล 
- ประสานงานผานประธานชุมชนเพ่ือแจงใหมารับเบี้ยยังชีพตามกําหนด 

16. กิจกรรมการโอนงบประมาณ   
ความเส่ียง 

- กิจกรรมการโอนงบประมาณ  โอนงบตัง้จายเปนรายการใหม   
  และการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
- แตละกองจัดทําบันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงไมชัดเจนทําให 
  เกิดความผิดพลาด 
- มีการโอนงบประมาณขามหมวด ขามประเภท  และเกินจํานวนมาตรฐานท่ีระเบียบกําหนด 

การปรับปรุง 
- กําหนดใหมีการจัดทําแผนการโอนงบประมาณ  และการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง    
  งบประมาณใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
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1.สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1  การยึดม่ันในความซ่ือตรง  และจริยธรรม 
 
1.2  ผูกํากับดูแลของหนวยงานแสดงใหเห็นถึง 
ความเปนอิสระจากฝายบริหารและมีหนาท่ีกํากับดูแล 
ใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึง 
การดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
1.3  ผูบริหารจัดใหมีโครงสรางองคกรสายการบังคับ
บัญชา  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 
ในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลของผูกํากับดูแล 
 
 
 
 
1.4  การแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการสรางแรงจูงใจ  
พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ี
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 
 
1.5  การกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 
 

1.1 บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวางยึดม่ันในความ
ซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

 
1.2 ผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวาง  บริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  โปรงใสตรวจสอบไดมีทัศนคติท่ีดี
และสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายในหนวยงาน   
มีความมุงม่ันท่ีจะใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
มีการติดตามการปฏิบัติงานท่ีมอบหมายอยางจริงจัง 
และมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด  เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามวัตถุประสงค  และเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.3 มีการจัดโครงสรางสายการบังคับบัญชา  อํานาจ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม  ประกอบดวย   
7  สํานัก/ กอง ไดแก สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง   
กองชาง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
กองสวัสดิการสังคม  และกองวิชาการและแผนงาน   
โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางเปนผูบริหารสูงสุด 

 
 

1.4 มีการสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง 
ไดรับความรู พัฒนาทักษะ  ความสามารถของบุคลากร   
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
 
 
1.5.1 เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการจัดทําคําสั่งมอบหมาย
งานใหกับบุคลากรอยางเหมาะสมและชัดเจน  พรอมท้ังแจง
ใหบุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
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2.การประเมินความเส่ียง 
2.1.การระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน 
ของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถ
ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
วัตถุประสงค 
 
2.2 การระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุม 
ท้ังหนวยงานของรัฐและวิเคราะหความเสี่ยง 
เพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
 

1.5.2  มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง  และเปดโอกาสใหไดรับการ
อบรมอยางสมํ่าเสมอ 
1.5.3  มีการควบคุม  กํากับดูแล  การปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานใหเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง  และสมํ่าเสมอ   
มีการประชุมรวมกัน 
 
2.1  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการกําหนด
วัตถุประสงคทุกกิจกรรม  ท่ีดําเนินการและเปาหมาย
ทิศทางการดําเนินงานอยางชัดเจนสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงานมีการสื่อสาร  ใหบุคลากร 
ทราบและเขาใจตรงกัน 
 
2.2  ผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวางและผูท่ีเก่ียวของ
ทุกระดับของเทศบาลเมืองทับกวาง  มีสวนรวมในการ
ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังจากปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก  โดยกําหนดเกณฑในการ
พิจารณา  และจัดลําดับความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยง  และความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนหรือโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสี่ยง  จากการวิเคราะหความเสี่ยงดังกลาว  
เทศบาลเมืองทับกวางมีจุดออน/ความเสี่ยงท่ีจะเกิด 
จากปจจัยภายใน  6  ภารกิจ  จากปจจัยภายนอก
จํานวน  7  ภารกิจ  และเกิดจากปจจัยภายในและ
ภายนอก  จํานวน   10  ภารกิจ 
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2.3  การพิจารณาโอกาสท่ีอาจจะเกิดการทุจริต
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีสงผลตอ
การบรรลุวัตถุประสงค 
 
2.4  การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยู
ในระดับท่ียอมรับได 
 
 
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ท่ัวไปดานเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค 
 
 
3.3  การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมโดยกําหนด
ไวในนโยบายประกอบดวยผลสําเร็จท่ีคาดหวัง
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 

2.3  ผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวางมีการวิเคราะหและ
ประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง  
และความถ่ี  ท่ีจะเกิดข้ึนหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 
2.4  ผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวางมีการกําหนดวิธีการ
ควบคุมความเสี่ยงนั้นใหมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให
นอยท่ีสุด  เม่ือกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลด
ความเสี่ยง 
 
 
3.1  บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวางมีสวนรวมในการ
กําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงคและ
ประชุมปรึกษาหารือใหเขาใจในการลดความเสี่ยง  ตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
 
3.2  เทศบาลเมืองทับกวางมีการวางแผนในการ
ดําเนินงาน  รวมถึงการนําเทคโนโลยีและระบบ internet  
มาเปนตัวชวยโดยเฉพาะการควบคุมท่ีเก่ียวกับขอมูล
สารสนเทศท่ีเทศบาลนํามาใช 
 
3.3  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีทํา
ใหเกิดการควบคุมท่ีดี ใชนโยบายผูบริหาร  ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ  เปนแนวทางในการกํากับดูแลใหข้ันตอน
ปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีกําหนด  อยางไรก็ตามภารกิจการ
ควบคุมยังมีจุดออนบางภารกิจท่ีไมสามารถกําหนดไดอยาง
ท่ัวถึงหรือขจัดความเสี่ยงใหหมดไปอยางสิ้นเชิง  เนื่องดวย
มีผลกระทบจากปจจัยภายนอก  ปจจัยภายใน และ
บุคลากรไมไดปฏิบัติตามภารกิจการควบคุมอยางเครงครัด  
จึงทําใหยังมีกิจกรรมท่ีจะตองปรับปรุงอยู 
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4. สารสนเทศและการเส่ือสาร 
4.1  การจัดทําหรือการจัดหาและการใชสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 
4.2  การสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ  รวมถึง
วัตถุประสงคและความรับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุม
ภายในซ่ึงมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 
 
4.3 การสื่อสารกับบุคลาภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 
 
 
 
5.  กิจกรรมการติดตามผล 
5.1  การระบุ  พัฒนา  และดําเนินการประเมินผล
ระหวางการปฏิบัติงาน  และหรือการประเมินผล 
เปนรายครั้งตามกําหนด  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมี
การปฏิบัติตามองคประกอบของการควบคุมภายใน 
 
5.2  การประเมินผลและการสื่อสารขอบกพรองหรือ
จุดออนของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝาย
บริหารและผูกํากับดูแล  เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถ
สั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 
 
 

4.1  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการใชระบบ
สารสนเทศในการติดตอสื่อสาร ท้ังหนวยงานภายใน
และภายนอก  อยางเพียงพอ  เหมาะสม  เชื่อถือได
และทันตอเหตุการณ 
 
4.2  ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลเมืองทับกวาง  
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
และนําขอมูลลงเว็ปไซด  และระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใชเปนแหลงขอมูลในการคนควา
หาความรู 
 
4.3 เทศบาลเมืองทับกวาง  จัดใหมีการใหบริการ
ตางๆ  เชน  ใหบริการปรึกษาแนะนํา รณรงค
ประชาสัมพันธและการใชระบบสารสนเทศในการ
ติดตอสื่อสารอยางเหมาะสม  เขาถึง ทันตอเหตุการณ 
 
 
 
5.1  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการติดตามผลใน
ระหวางการปฏิบัติงาน  อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
ทําใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานจะเปนไป 
ตามแผนท่ีวางไว 
 
5.2  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการติดตามประเมินผล
การดําเนินตามภารกิจและมีการสรุปผลการ
ดําเนินงาน  เสนอผูบริหารทราบ 
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ผลการประเมินโดยรวม 
  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีโครงสรางเปนไปตามมาตรฐานควบคุมภายในครบ 5  องคประกอบ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  เหมาะสม  เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน  สําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.2561  แตอยางไร   
ก็ตามภารกิจตามแผนการดําเนินการท่ีสําคัญ  จํานวน  17 ภารกิจ  ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน  
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้  คือ 

  1. ภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. ภารกิจดานงานการเงินและบัญชี  

3. ภารกิจการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง (พัสดุ)  
4. ภารกิจดานการจัดเก็บรายได  
5.  ภารกิจดานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
6. ภารกิจดานการประมาณราคากอสราง 
7. ภารกิจดานการเขียนแบบกอสราง 
8. ภารกิจดานการบริหารงบประมาณรายได รายจาย การพัสดุ และการบัญชี 
    ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองทับกวาง 
9. ภารกิจดานการรับ-สงหนังสือราชการ 
10. ภารกิจดานการปองกันโรคไขเลือดออก 
11. ภารกิจดานงานสัตวแพทย  ควบคุมและ ปองกัน โรคระบาดสัตว 
12. ภารกิจดานงานสงเสริมสุขภาพ 
13. ภารกิจดานงานรักษาความสะอาด 
14. ภารกิจดานเบิกเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ 
15. ภารกิจดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
16. ภารกิจดานการโอนงบประมาณ   
17. ภารกิจดานงานศูนยบริการขอมูลขาวสาร 

 
 
ลายมือช่ือ 

      (นายสมหมาย  แดงประเสริฐ) 
ตําแหนง      นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
วันท่ี  5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 



  แบบ ปค.5 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563 

 
กระบวนการภารกิจตาม

กฏหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน 
ของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ  ท่ีสําคัญของ
หนวยงานรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ี 
ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

กําหนดเสร็จ 

- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือชวยเหลือประชาชนจากสาธารณ
ภัยตางๆ ไดแก  อุทกภัย  อัคคีภัย  
วาตภัย  เพ่ือบรรเทาสาธรณภัยท่ีเกิด
ข้ึนกับประชาชนและใหการชวยเหลือ
ไดอยางทันทวงที 

สาธารณภัยตางๆ   
ท่ีเกิดข้ึนไมสามารถคาดการณ
ไดวาจะเกิดข้ึนเมื่อใด เวลาใด 

ตรวจสอบควบคุมดูแล 
ความพรอมของอุปกรณตางๆ
และจัดเจาหนาท่ีเพ่ือ
เตรียมพรอมในการใหปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน
รวมท้ังมีการมอบหมายงาน
จากผูบรหิารมผีลดีตอการ
ควบคุมและติดตามในระดับ
หน่ึงแตยังไมเพียงพอตอการ
บรรลผุลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

-บุคลากรมจีํานวน
จํากัด  ไมเพียงพอ
เน่ืองจากพ้ืนท่ีกวาง
จํานวน 101   
ตารางกิโลเมตร –  
 
พ้ืนท่ีท่ีประชาชน
อาศัยอยูมีความเสี่ยง
ท่ีจะเกิดอุทกภัย 
 
 

-ทําทะเบียนคุมอุปกรณ 
ท่ีใชในการบรรเทา 
สาธารณภัย 
-ตรวจสอบการเสื่อมสภาพ
และอายุการใชงานของ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 

งานปองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

(สํานัก
ปลัดเทศบาล) 
30 ก.ย.63 
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แบบ  ปค.5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งานการเงินและบัญช ี 
1. กิจกรรมการตรวจฎกีากอน
อนุมัติเบิกจายเงิน งบประมาณ  
เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 
เน่ืองจากเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบ
ไดรับเอกสารลาชา ทําใหตองรีบ
จัดทําฎีกาเบิกจายใหทันตาม
กําหนดระยะเวลาของระเบียบฯ 
ท่ีเก่ียวของโดยไมไดตรวจสอบ 
ความถูกตองของเอกสารกอนเสนอ
ขออนุมัติจึงทําใหเกิดความผิดพลาด 
ข้ึนได  
  

-เจาหนาท่ีไมได
ตรวจสอบเอกสาร
ใหถูกตองกอนการ
เบิกจายเงิน
งบประมาณ  
-เจาหนาท่ีผูขอเบิก
สงเอกสาร
ประกอบการ
เบิกจายลาชาทําให
ตองรีบเบิกจาย
เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบฯท่ีกําหนด  
 

-จัดทําคําสั่งแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบของแตละงานและหนาท่ี
ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีโดย
ชัดเจน 
-มีการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารประกอบการเบิกจายให
ถูกตองกอนทําการเบิกจายเงิน  
-มีการตรวจสอบลายเซ็นในเอกสาร
ประกอบการเบิกจายใหถูกตอง
ครบถวนกอนจัดทําฎีกา  
-มีการตรวจสอบความถูกตองท้ังหมด
ของฎีกาและเอกสารประกอบการ
เบิกจายอีกครั้งกอนนําเก็บเขาแฟม
เมื่อจายเงินเรียบรอยแลว แตอยางไร 
ก็ตามเทศบาลเมืองทับกวาง  
ควรมีการควบคุมตอไป  
เพ่ือไมใหมีความผดิพลาดเกิดข้ึนได  
  

-จากการติดตามและ
ประเมินผล พบวายังมีจุดออน
ในกิจกรรมการตรวจฎีกากอน
อนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ  

-เจาหนาท่ีไมได
ตรวจสอบเอกสารให
ถูกตองกอนการเบิก
จายเงินงบประมาณ  
-เจาหนาท่ีผูขอเบิกสง
เอกสารประกอบการ
เบิกจายลาชาทําใหตอง
รีบเบิกจายเพ่ือให
เปนไปตามระเบียบฯท่ี
กําหนด  
  

-มีการตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสาร
ประกอบการเบิกจายให
ถูกตองกอนทําการ 
เบิกจายเงิน  
-มีการตรวจสอบลายเซ็นใน
เอกสารประกอบการ
เบิกจายใหถูกตองครบถวน
กอนจัดทําฎีกา  
-มีการตรวจสอบความ
ถูกตองท้ังหมดของฎีกาและ
เอกสารประกอบการ
เบิกจายอีกครั้งกอนนําเก็บ
เขาแฟมเมื่อจายเงิน
เรียบรอยแลวแตอยางไรก็
ตามเทศบาลเมืองทับกวาง 
ควรมีการควบคุมตอไป  
เพ่ือไมใหมีความผดิพลาด
เกิดข้ึนได  

งานการเงิน
และบัญชี  
กองคลัง 

30 ก.ย.63 
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 แบบ  ปค.5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 

-14- 

ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงาน 

ของรัฐ/ 
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 2.งานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 
กิจกรรมดานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 
งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินการใช
ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) และ
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี(ผ.ท.4) 
ในการจัดเก็บรายได 

1.พนักงานจางขาดความรู
ขาดความกระตือรือรน  
ความกระตือรือรน ลาชา 
2.เจาหนาท่ีผูมหีนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ ขาดความรู 
ขาด-ความมั่นใจ เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก 
คือ 
1.การปฏิบัติงานท่ีตอง
ลาชาเพราะสภาพดินฟา
อากาศ 
ไมอํานวย 
2.ขอระเบียบกฎหมายท่ี
ไมชัดเจนและมีการ
เปลี่ยนแปลง 

มีคําสั่งกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  
และมีการแจงเวียนการมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวกัน 
1.เจาหนาท่ี พนักงานจาง เขารับการ
ฝกอบรมระบบ (LTAX3000)  
2.มีการกําหนดหนาท่ีและความรบัผิดชอบ
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  
และมีการแจงเวียนการมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวกัน 
3.การจดัทําแผนท่ีภาษี และนําขอมูล 
แผนท่ีภาษีมาใชในการจดัเก็บภาษี  
มีการประชุมเพ่ือช้ีแจงใหบุคลากรทราบ 
ถึงวัตถุประสงคของกิจกรรมควบคมุ 
ความเสีย่ง 
4.มีการออกภาคสนาม สํารวจพ้ืนท่ีภายใน
เขตตําบลทับกวาง 

1.ยังมีการ
เปลี่ยนแปลง 
กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิน 
2.มีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล
ภาษีปาย 

1.พนักงานจาง 
ขาดความรูขาดความ
กระตือรือรน ลาชา 
2.เจาหนาท่ีผูมหีนาท่ีท่ี
รับผิดชอบขาดความรู
ขาดความมั่นใจ 
เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายนอก คือ 
1.การปฏิบัติงานท่ีตอง
ลาชาเพราะสภาพดินฟา
อากาศไมอํานวย 
2.ขอระเบียบกฎหมาย 
ท่ีไมชัดเจนและมีการ
เปลี่ยนแปลง 

มีคําสั่งกําหนดหนาท่ีและความ
รับผิดชอบไวเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน และมีการแจงเวียน
การมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวกัน 
1.เจาหนาท่ี พนักงานจาง  
เขารับการฝกอบรมระบบ 
(LTAX3000)  
2.มีการกําหนดหนาท่ีและความ
รับผิดชอบไวเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน และมีการแจงเวียน
การมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหทราบ 
โดยท่ัวกัน 
3.การจดัทําแผนท่ีภาษี และนํา
ขอมูลแผนท่ีภาษีมาใชในการ
จัดเก็บภาษี มีการประชุมเพ่ือช้ีแจง 

งานแผนท่ี
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิน 

30 ก.ย.63 



แบบ  ปค.5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/ 
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ใหบุคลากรทราบถึง
วัตถุประสงคของกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
4.มีการออกภาคสนาม 
สํารวจพ้ืนท่ีภายในเขต
ตําบลทับกวาง 
5.มีการนําระบบโปรแกรม
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน Ltax3000  
มาใชประกอบ    
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แบบ  ปค.5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3.กจิกรรม ดานการจัดเก็บรายได 
วัตถุประสงค 
3.เพ่ือพัฒนาการจดัเก็บรายไดใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในการจัดเก็บภาษีฯใหเปนไปตาม
นโยบายการคลังและพัฒนารายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายในและ
สภาพแวดลอม 
ภายนอกดังน้ี  
- สภาพแวดลอมภายใน 
เกิดจากขอมลูผูเสียภาษี
ท่ีมีอยูไมเปนปจจุบัน 
ไมมีขอมลูท่ีอยูท่ีถูกตอง
ชัดเจนทําใหไมสามารถ
ติดตามทวงถามได   
- สภาพแวดลอม
ภายนอก เกิดจาก 
ผูเสยีภาษีบางราย 
ไมมาชําระภาษี  
บางคนอยูนอกตําบล 
ทําใหไมสะดวก 
ในการเดินทาง 

1.มีการกําหนดหนาท่ีและความ
รับผิดชอบไวเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน  และมีการแจงเวียน
การมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวกัน 
2.จัดทําหนังสือเรงรดัการชําระภาษี  
แจงลูกหน้ีภาษีใหครบจํานวนทุกราย 
3.จัดทําปายประชาสัมพันธ 
การชําระภาษี 
4.จัดทําแผนท่ีภาษีฯและนําขอมูล
แผนท่ีภาษีฯมาใชในการจัดเก็บภาษี 
5.มีการบริการรับชําระภาษีชวงพัก
เท่ียง ตั้งแตเวลา12.00-13.00 น. 
6.มีการเปดรับชําระภาษีนอกเวลา
ราชการ วันหยุดเสาร-อาทิตย  
ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. 

ติดตามประเมินผล
จากการจัดเก็บรายได 
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

1.เจาของทรัพยสิน 
ไมแจงการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชน
ทรัพยสินตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 
2.ผูรับประเมินไมมา
ชําระภาษีตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดทําใหเกิด
ลูกหน้ีคางชําระ 
3.มีการเปลีย่นแปลง
การสํารวจพ้ืนฐานขอมูล
ภาษีท่ีดินและสิ่ง 
ปลูกสราง (แบบใหม)
และมีการกําหนดอัตรา
ภาษี (แบบใหม)  
ตามพระราชบัญญัติ
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
2562 

1.มีการกําหนดหนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน  และมีการแจง
เวียนการมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวกัน 
2.จัดทําหนังสือเรงรดัการชําระภาษี
แจงลูกหน้ีภาษีใหครบจํานวนทุกราย 
3.จัดทําปายประชาสัมพันธการชําระ
ภาษี 
4.จัดทําแผนท่ีภาษีฯและนําขอมูล
แผนท่ีภาษีฯมาใชในการจัดเก็บภาษี 
5.มีการบริการรับชําระภาษี 
ชวงพักเท่ียง ตั้งแตเวลา 
12.00-13.00 น. 
6.มีการเปดรับชําระภาษี 
นอกเวลาราชการ วันหยุดเสาร-
อาทิตย ตั้งแตเวลา08.30-16.30น. 

กองคลัง 
งานพัฒนา

รายได 
30 ก.ย.2563 
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แบบ  ปค.5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพยสิน 
4.การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการดําเนินการท่ีถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินพ.ศ.2535 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 10) 
 
 
 

เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายในมีการเรงรดัการ
จัดซื้อจัดจางและ
ปริมาณงานมากทําให
เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เอกสาร
ประกอบการจดัซื้อจัด
จางไมครบถวน 
- เกิดจากปจจัย
ภายนอกคือ 
เปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบฯ ท่ีเก่ียวของ 
-เกิดจากความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอม 

-ถือปฏิบัตติามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสด ุ
ของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินพ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 10) 
-มีผูชวยเจาหนาท่ีพัสด ุ

เปนผูรับผิดชอบงานพัสด ุ 

-มีการตรวจสอบการจัดซื้อจดัจาง
ละเอียดรอบคอบมากข้ึน  

-เจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม  
เพ่ิมความรู กฎ ระเบียบ-มีคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร 
มีผูอํานวยการกองคลังติดตาม  

ผูอํานวยการกองคลังตดิตาม ควบคุม 
ตรวจสอบ 

เจาหนาท่ีพัสดุมีการติดตาม
การดําเนินงานและมีการ
รายงานผลการจดัซื้อจัดจาง 
อยางสม่ําเสมอ 

มีการเรงรัดการจัดซื้อจดั
จางและปรมิาณงานมาก
ทําใหเกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

มีคําสั่งแตงตั้งใหปฏบัิติ
หนาท่ีเปนลายลักษณ
อักษร 

งานพัสด ุ
30 ก.ย.63 
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แบบ ปค.5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
กระบวนการภารกิจตาม

กฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ที่
สําคัญของหนวยงานรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังอยู 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กําหนดเสร็จ 

ฝายแบบแผนและกอสราง 
กิจกรรม  การประมาณราคา
กอสราง 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการสํารวจออกแบบและ
ประมาณราคาคากอสรางเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ แมนยํา และ
เกิดประโยชนตอการพัฒนา 
เทศบาลเมืองทับกวางและ
ประชาชนอยางแทจริง 

 
การประมาณราคาถูกตอง
ตามระเบียบแตไม
สอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจ ในระหวาง
จัดซื้อ-จัดจาง 
การผันผวนของราคา
สินคาเก่ียวกับการกอสราง
ในตลาด ท่ีสูงข้ึน 
 
 
 

 
กําชับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ ให
ศึกษาระเบียบใหมๆ การสั่งการ
จากหนวยงานตางๆ โดยใช
สารสนเทศ  (IT) เพ่ือใหการ
คํานวณราคาคากอสรางขณะ
จัดทําขอบัญญตัิสอดคลองกับ
ความเปนจริงกับสภาพเศรษฐกิจ
ในขณะดําเนินงาน ไว 

 
- กําชับเจาหนาท่ีใหติดตาม
ขาวสารตาง ๆท่ีเก่ียวกับราคา
วัสดุกอสราง เช็คขอมูลราคา
วัสดุกอสรางกับหนวย 
งานท่ีสามารถอางอิงได  
เพ่ือใหทราบขอมูลท่ีแทจริง
และเปนปจจุบัน  ใหศึกษา
ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
ในการควบคุมงานกอสราง  
ใหถูกตองรอบคอบและรดักุม
ตามท่ีระเบียบ ฯ กําหนด 

 
การประมาณราคา
ถูกตองตามระเบียบแต
ไมสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจ ในระหวาง
จัดซื้อ-จัดจาง 
การผันผวนของราคา
สินคาเก่ียวกับการ
กอสรางในตลาด ท่ี
สูงข้ึน 
 

 
- ราคาวัสดุกอสรางมีความผัน
ผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของ
โลกและราคานํ้ามัน 
- กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
ใหดําเนินการอยางรวดเร็ว
และเปนระบบ โดยลําดับ
ความสําคญัของโครงการใน
การประมาณราคา 
- สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม
การใชระบบสารสนเทศในการ
ออกแบบกอสราง 

 
กองชาง 

30 ก.ย.63 
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แบบ ปค.5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
กระบวนการภารกิจตาม

กฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ที่
สําคัญของหนวยงานรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 

 

การประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยังอยู 
 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กําหนดเสร็จ 

ฝายแบบแผนและกอสราง 
กิจกรรม การเขียนแบบกอสราง 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการเขียนแบบงานกอสราง
เปนไปอยาง ถูกตอง แมนยํา  
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการดําเนินงาน 

 
การเขียนแบบลาชา  
และมีขอผิดพลาด 
มีจํานวนเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ 
ตอปฏิบัติงานไมเพียงพอ 
ตอปริมาณงานท่ีมี  
และเจาหนาท่ี 
ขาดความชํานาญ 
ในการใชสารสนเทศ 
มาชวยดําเนินการ 
 
 

 
กําชับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  
ใหศึกษาระเบียบใหมๆ  
การสั่งการจากหนวยงานตางๆ 
โดยใชสารสนเทศ  (IT) เพ่ือให
การออกแบบงานกอสรางให
สอดคลองกับความเปนจริงกับ
สภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน 

 
- กําชับเจาหนาท่ีใหติดตาม
ขาวสารตาง ๆท่ีเก่ียวกับราคา
วัสดุกอสราง เช็คขอมูลราคา
วัสดุกอสรางกับหนวย 
งานท่ีสามารถอางอิงได   
เพ่ือใหทราบขอมูลท่ีแทจริง 
และเปนปจจุบัน ใหศึกษา
ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
ในการควบคุมงานกอสราง  
ใหถูกตองรอบคอบและรดักุม
ตามท่ีระเบียบ ฯ กําหนด 

 
การประมาณราคา
ถูกตองตามระเบียบ
แตไมสอดคลองกับ
สภาวะเศรษฐกิจ ใน
ระหวางจัดซื้อ-จัดจาง 
การผันผวนของราคา
สินคาเก่ียวกับการ
กอสรางในตลาด  
ท่ีสูงข้ึน 
 

 
- ราคาวัสดุกอสรางมีความ
ผันผวน ตามสภาวะ
เศรษฐกิจของโลกและ 
ราคานํ้ามัน 
- กําชับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ใหดาํเนินการ
อยางรวดเร็วและเปนระบบ 
โดยลําดับความสําคญัของ
โครงการในการประมาณ
ราคา 
- สงเจาหนาท่ีเขารับการ
อบรมการใชระบบ
สารสนเทศในการออกแบบ
กอสราง 

 
กองชาง 

30 ก.ย.63 
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แบบ  ปค.๕ 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563                                                                
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเส่ียง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 

การบริหารงบประมาณรายได รายจาย 
การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารรายได รายจาย  
การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวางเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศกึษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2562 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
มีความรูและประสบการณไม
มากในการบริหารรายได 
รายจาย การพัสดุ และการ
บัญชีของโรงเรียนสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยรายไดรายได
และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2562   

1. มีคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบ 
2. มีการติดตามการ
บริหารงบประมาณรายได 
รายจาย การพัสดุ และ
การบัญชีของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมือง 
ทับกวางเปนระยะโดย 
ผูอํานวยการกอง 
การศึกษาและ 
การตรวจสอบของฝาย 
งานตรวจสอบภายในของ
เทศบาล 
 

การบริหารงบประมาณ
รายได รายจาย การพัสดุ  
และการบัญชีของ
สถานศึกษาในสังกัด
เจาหนาท่ีมีความเขาใจ
เก่ียวกับการจดัทําเอกสาร
ทางบัญชีตาง ๆ  มากข้ึน  
แตยังมีขอ บกพรอง
เล็กนอยในการจดัทําบัญชี  

สถานศึกษาในสังกัด   
มีขอบกพรอง ในการ
จัดทําเอกสารประกอบ
ฎีกา เน่ืองจาก
เจาหนาท่ีขาดความ
รอบคอบในการจัดทํา
เอกสารการเงินและ
พัสดุ และยังบันทึก
บัญชีไมถูกตอง จึงทํา
ใหเงินรายไดสะสม 
ไมตรงกับบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 

1. จัดสงเจาหนาท่ี  
ท่ีรับผิดชอบเขารับการ
ฝกอบรมทําความเขาใจ
เก่ียวกับวิธีการ
ดําเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
2. ใหเจาหนาท่ีของ
สถานศึกษาในสังกัดเพ่ิม
ความรอบคอบในการ
จัดทําบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร บัญชีเงินรายได
ของสถานศึกษา บัญชี
คาใชจาย บัญชีรายได 

กองการศึกษา 
30 ก.ย. 2563 



 
แบบ  ปค.๕ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง 
 
 
 

การควบคุม
ภายใน 
ท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมี
อยู 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 

     แสดงรายรับ -จ าย เ งินเมื่ อสิ้ นป 
พรอมจัดทํารายงานรายรับ-รายจาย 
ปละหน่ึงครั้ง เพ่ือเสนอใหผูบริหาร
ทองถ่ินตรวจสอบ ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 
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แบบ ปค. 5 
ช่ือเทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
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ภารกิจตามกําหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญชอง

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๑.กจิกรรม   
- การรับ-สงหนังสือราชการ 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการบริการ   รับ-สง และ
แจงเวียนหนังสือภายใน มีความ
คลองตัวและเกิดขอผดิพลาดนอย 
 
 

 
การลงรับหนังสือและ
จัดเก็บหนังสือลาชา  
และบุคลากรปฏิบัติ
หนาท่ีงานธุรการและ
งานสารบรรณ ยังขาด
ทักษะในการปฏิบัติงาน
ทําใหงานลาชาและเกิด
ขอผิดพลาดได 

 
- มีระบบการรับหนังสือตามลําดับ
กอน-หลัง  
และใสหมายเลขรับตามลําดับ 
- มีการพิจารณาความเรงดวนของ
หนังสืออยางรอบคอบ 
- สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม
ความรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
-  กําหนดผูรับผิดชอบในการรับ/
จัดเก็บหนังสือระบบอิเล็กทรอนิกส
เพียงอยางเดียว 

 
- เพ่ือใหการบริการ   
 รับ-สง และแจงเวียน
หนังสือภายใน  
มีความคลองตัว และ
เกิดขอผิดพลาดนอย 
 

 
-  การรับ-สง  
หนังสือลาชา 
-  คนหาหนังสือ 
ไมพบ 
-  จัดเก็บหนังสือลาชา 
 

 
-  วางแผนการปฏิบัติงาน 
โดยเรียงลําดับความสําคญั  
เพ่ือใหการทํางานมีความ 
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
-  กําหนดใหมีการจัดเก็บ 
หนังสือเขาแฟมทุกวัน 
-  ระบุผูรับผิดชอบในการ 
จัดเก็บหนังสือเขาแฟม          
-  ผูรับหนังสือของกลุม/ฝาย  
ตองลงนามรับหนังสือทุกครั้ง 
ในสมุดทะเบียนรับ-สงหนังสือ 
 

 
-กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 
30 ก.ย.2563 

 
 
 
 
 
 





 
แบบ ปค. 5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กนัยายน  พ.ศ.2563 
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ภารกิจตามกําหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญชองหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2.กิจกรรมดานการปองกันโรค
ไขเลือดออก 
วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนและ อสม.  
มีสวนรวมในการกําจัดแหลงเพาะพันธ
ลูกนํ้ายุงลาย 
2.  เพ่ือลดอัตราปวยดวยโรคไขเลอืดออก
ของประชาชนในชุมชน 

 
 
-  อัตราการปวย 
บางครั้งสูงเกินเกณฑ
มาตรฐาน 
 
 
 

 
 

-  จัดทําแผนการ 
ดําเนินงานใหพรอม  
ทุกดาน รวมท้ัง 
งบประมาณใหเพียงพอ 
-  จัดฝกอบรมใหความรู
รณรงคใหประชาชน 
ตระหนักถึงการปองกัน 
โรคไขเลือดออก 

 
 

 
 

-  การควบคุม 
ชวยใหงานสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค 
ท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 

 
 
อัตราการปวยบางครั้ง 
สูงเกินเกณฑมาตรฐาน 
 

 
 
-อบรมใหความรู       
แกประชาชน 
สรางความตระหนัก 
และมสีวนรวม 
ในทุกภาคสวน 
 

 
 
-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
30 ก.ย.2563 

 
 



 
แบบ ปค. 5 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
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ภารกิจตามกําหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญชอง

หนวยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3.กจิกรรมดานงานสัตวแพทย 
วัตถุประสงค                                 
๑.  เพ่ือควบคุมและ  
ปองกัน โรคระบาดสตัว 
อยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
 

 
 
-  มีความเสี่ยงในดานขอมลู
ของจํานวนสัตว จํานวน
ประชากรสัตวเลี้ยงไมเปน
ปจจุบันเน่ืองจากตําบลทับ
กวางมีพ้ืนท่ีกวาง การออก
สํารวจยังไมท่ัวถึง  

 
 

- จัดใหมีการควบคมุ
และปองกันโรค            
ระบาดสัตว 
 
 

 
 

-  ควบคุมและปองกัน 
โรคระบาดสัตว  
อยางมีประสิทธิภาพ               
และครบถวน 

 
 

 
 
- เกษตรกรผูเลีย้งสัตว 
และเจาของสัตวเลี้ยง 
ไมแจงประชากรสตัว 
และสตัวเลี้ยงใหเปนปจจุบัน                    
-  เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและ
เจาของสัตวเลี้ยง 
ไมปฏิบัติในการปองกันอยาง
ถูกตองถูกวิธี 
 

 
 
- เรงดําเนินการสํารวจประชากร
สัตวและสตัวเลีย้งใหเปนปจจุบัน   
 -  เรงดําเนินการทําความเขาใจ
กับเกษตรกรผูเลี้ยงสตัว        
และเจาของสัตวเลี้ยง 
ใหปองกันโรคระบาดสตัว 
อยางถูกตองและถูกวิธี 
 

 
 
-กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 
30 ก.ย.2563 

 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค 

ของการควบคุม 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมดานงานสงเสริมสขุภาพ 
วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวม 
ของจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชนของตนใหเปน
รูปธรรม 
๒.  เพ่ือจัดทําแผนการตดิตามการ
ดําเนินงาน/ใหคําปรึกษาจิตอาสา
พัฒนาสุขภาพชุมชน ในการ
พัฒนางานสาธารณสุข 
มูลฐานในชุมชนของตน 

๑. ขาดการมีสวน
รวมของชุมชน 
ในการรวมกัน 
วางแนวทาง 
การพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชน 
๒. ผูรบัผิดชอบงาน
ขาดการตดิตามการ
ดําเนินงาน 
การพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ของชุมชน 
 

๑.  สรางเจตคติท่ีดี  และสราง
ความตระหนักในบทบาทหนาท่ี
ของจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน 
๒.  ผูรับผิดชอบงาน 
จัดอบรม/จัดทําเอกสารความรู 
ดานสุขภาพใหจติอาสาพัฒนา 
สุขภาพชุมชนทราบ  
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือผลักดันใหเกิด 
แนวความคิดการพัฒนางาน 
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

๑. จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน ตระหนักในบทบาท
หนาท่ีของตน   
โดยเขารวมในโครงการท่ีมี
การจัดอบรมดานสุขภาพ 
๒. จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน  มีการเสนอขอรับ
งบประมาณในการดาํเนิน
โครงการดานสุขภาพในชุมชน 

 
 
 

๑. ผูรบัผิดชอบงาน 
ขาดการตดิตาม 
การดําเนินงาน 
การพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
ของชุมชนอยางตอเน่ือง 
 
 

๑. ผูรบัผิดชอบงาน 
เรงวางแผนการทํางาน 
เพ่ือติดตาม /ผลักดันให 
จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ 
ชุมชนรวมกันพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
ของตน 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
30 ก.ย.2563 

 
 
 

 



                                                                  แบบ ปค. 5 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 

-26- 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ท่ีจัดตั้งหนวยงาน 
ของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญชอง
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม
ภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

5.กิจกรรมดานงาน รักษาความ
สะอาด 
วัตถุประสงค 
-  เพ่ือลดปริมาณขยะ และมีการ 
คัดแยกขยะกอนท้ิง 
-  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะ 
 

 
-รถขยะมีบางคันเกา   
เสียบอย                    
-บุคลากรเก็บขยะ               
มีจํานวนนอย 
 
 
 
 

 
-  ปริมาณขยะท่ี
เพ่ิมข้ึนตอวัน 
 
 

 
- มีขยะตกคาง        
ไมเกิน  ๕ % 
ประเมินจาก 
ไมมผีูมา 
รองเรียน 
 
 
 
 
 

 
-รถขยะ 
มีบางคันเกา  
เสียบอย                    
-บุคลากรเก็บขยะ                
มีจํานวนนอย 
  

 
- ประชุมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/พนักงานขับรถและ
พนักงานประจํารถขยะจัดแบงพ้ืนท่ีของรถแตละคัน 
 -บันทึกปริมาณขยะของรถแตละคันเพ่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณขยะตอวัน 
รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนคัดแยกขยะกอนท้ิง
ผานเสียงไรสาย  
จัดอบรมรวมกันระหวางผูนําชุมชนความรูดานการ
จัดเก็บและกําจัดขยะมลูฝอย                                           
-  ดูแลรถบรรทุกขยะใหพรอมดําเนินการ เก็บขยะตาม
หมูบาน  

 
-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
30 ก.ย.2563 

 



แบบ ปค.5 
 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 

 
-27- 

 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
มีอยู 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

1.กจิกรรมเบิกเงินเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุและคนพิการ 
 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือเบิกเงินสดจากธนาคารไป
จายใหกับผูสูงอายุและผูพิการใน
ชุมชน 
 

1.อันตรายท่ี
อาจจะเกิดจากการ
เบิกเงินสดจาํนวน
มากจากเทศบาล 
และการออกไป 
จายเบ้ียตามชุมชน 

1. มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี
จายเบ้ียยังชีพฯ พรอม
เจาหนาท่ีเปนชุดรักษา
ความปลอดภัยในการจาย
เบ้ียยังชีพแตละชุมชน 
2.มีการประชาสัมพันธใหผู
มีสิทธ์ิรับเงินโดยวิธีการโอน
เงินเขาบัญชีธนาคาร หรือ
มอบอํานาจเขาบัญชี 
ธนาคารผูรับแทน 
 

ผูมีสิทธิรับเบ้ียฯประสงครับเงินผาน
บัญชีธนาคารเพ่ิมข้ึน เหลือผูพิการ 
ท่ีประสงครบัเงินสดเพียง 32 คน 
 (รอยละ 6.94 จากผูพิการท้ังหมด 
461 คน) และผูสูงอายูท่ีประสงค 
รับเงินสดเพียง 235 คน  
(รอยละ 10.27 จากผูสูงอาย ุ
ท้ังหมด 2,289 คน 

อันตรายท่ีอาจจะเกิด
จากการเบิกเงินสด
จํานวนมากจาก
เทศบาล และการ
ออกไปจายเบ้ีย 
ตามชุมชน 

1. มีคําสั่งแตงตั้งใหเจาหนาท่ี
เบิกเงินจากธนาคาร พรอม
เจาหนาท่ีเปนชุดรักษา 
ความปลอดภัยในการเดินทาง
เบิกเงินสดจากธนาคาร 
มายังเทศบาล 
2.มีการประชาสัมพันธสงเสรมิ
ใหผูสูงอายุและคนพิการรับ
เงินเบ้ียยังชีพโดยการเขาบัญชี
ธนาคารใหมากข้ึนเพ่ือลด
ความเสีย่งในการถือเงินสด 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห 

30 ก.ย.2563 



แบบ ปค.5 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

2.กิจกรรมการจายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผูสูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง 
2. เพ่ือเปนการสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการ ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง 
3.เพ่ือเปนสวัสดิการเบ้ืองตนใหแก 
ผูติดเช้ือเอดสในเขตเทศบาลเมือง 
ทับกวาง 
 

2. ผูรบัเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดส 
ไมมารับตามกําหนด 
 

1.ประชาสัมพันธใหผูมีสิทธ์ิรับเงินโดย
วิธีการโอนเงินเขาบัญชี ธนาคาร หรือ
มอบอํานาจเขาบัญชีธนาคารผูรับแทน 
2. การประชาสมัพันธ แจงการจายเบ้ีย
ยังชีพ ลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 
โดยชองทางดังน้ี  
- สงหนังสือกําหนดการจายเบ้ีย 
ยังชีพฯ โดยสงประธานชุมชน 
ทุกชุมชน 
-ประชาสัมพันธผานทาง social media 
(เพจเทศบาล,ไลนกรรมการชุมชน, 
เสียงไรสาย) 

ผูรับเบ้ียยังชีพ-ผูสูงอายุ  
คนพิการ และผูปวย
เอดสไมมารับตาม
กําหนดมีจํานวนนอยลง
เหลือเพียง 5 ราย/เดือน 
เน่ืองจากเดินทางไป
ตางจังหวัดหรือตดิ
ภารกิจ ไมสามารถ 
มารับไดตามกําหนด 

ผูรับเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูปวยเอดส 
ไมมารับตาม
กําหนด 
 

1.ขอความรวมมือผูมีสิทธ์ิรับ
เงินโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร หรือมอบอํานาจเขา
บัญชีธนาคารผูรับแทน 
2.การประชาสมัพันธ  
ผานเสียงตามสายของเทศบาล 
3.ประสานงานผานประธาน
ชุมชนเพ่ือแจง 
ใหมารับเบ้ียยังชีพตามกําหนด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห 

30 ก.ย.2563 



แบบ ปค.5 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 

-29- 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ  ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมการโอนงบประมาณ   
โอนงบต้ังจายเปนรายการใหม   
และการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย 

1.แตละกองจัดทําบันทึก
ขออนุมัติโอนงบประมาณ
และเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
ไมชัดเจนทําใหเกิด 
ความผิดพลาด 
2.มีการโอนงบประมาณ
ขามหมวด ขามประเภท  
และเกินจาํนวนมาตรฐาน
ท่ีระเบียบกําหนด 

1.  จัดทําบันทึกแจงเวียนสํานัก/กอง 
ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. วางแผนการใชจายงบประมาณ 
ในแตละหมวดเพ่ือลดปญหา 
การโอนขามหมวด  ขามประเภท 
3. จัดตั้งงบประมาณไวใหเหมาะสม
เพียงพอกับความจําเปนท่ีจะตองใช 

 

เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบ 
ทราบถึงปญหาและ 
แจงแนวทางแกไข 
2. มีการจัดทําแผน 
การโอนงบประมาณ  
และการแกไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด 

มีการโอนงบประมาณ 
ขามหมวด ขามประเภท   
และเกินจาํนวนมาตรฐาน
ท่ีระเบียบกําหนด 

กําหนดใหมีการจัดทํา
แผนการโอน
งบประมาณ   
และการแกไข 
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด 

งานงบประมาณ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 
30 ก.ย.2563 

 
 



แบบ ปค.5 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2563 

 
ลายมือชื่อ 

             (นายสมหมาย  แดงประเสรฐิ) 
ตําแหนง      นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
วันท่ี  5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ  ท่ีสําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

งานศูนยบริการ 

ขอมูลขาวสาร 
1. การขอดูขอมลูขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลเมืองทับกวาง 

บางรายขอดูขอมูล 

ท่ีไมอาจเปดเผยได 
2. เจาหนาท่ีไมมีความรู
เก่ียวกับมาตรากฎหมายท่ี
ระบุในพระราชบัญญตัิ
ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 

1.ใหความรูแกเจาหนาท่ี
ประจําศูนยขอมูลขาวสาร 

2. สงเจาหนาท่ีเขารับการ
อบรมเพ่ิมความรูเก่ียวกับ 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร  
พ.ศ.2540 

3.  ใหความรูกับประชาชน
เก่ียวกับการขอดูขอมลู
ขาวสารของราชการ 

1. เจาหนาท่ีมีความรูเก่ียวกับ
มาตรากฎหมายท่ีระบุใน
พระราชบัญญัติขอมลูขาวสาร 
พ.ศ.2540 

2. ประชาชนทราบเก่ียวกับ
การขอดูขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

การขอดูขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลเมืองทับกวาง 

บางรายขอดูขอมูล 

ท่ีไมอาจเปดเผยได 
 

ใหความรูกับประชาชน
เก่ียวกับการขอดูขอมลู
ขาวสารของราชการผาน
ชองทางตางๆ เชนเว็บไซต 
หรือการประชาสมัพันธทาง
เสียงไรสายของเทศบาล 

เมืองทับกวาง 

งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

30 ก.ย. 2563 
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