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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 
เรียน นายอ าเภอบรรพตพิสัย 
   

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการที่ เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  ก าหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ          
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  

  จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลต าบลบรรพตพิสัยเห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแล
ของ นายอ าเภอบรรพตพิสัย                           

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1  กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
   1.2  กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
   1.3  กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน(การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)กองคลัง 
   1.4  กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
   1.5  กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   1.6  กิจกรรมด้านงานธุรการกองช่าง 
   1.7  กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกองช่าง 
   1.8  กิจกรรมด้านงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
   1.9 กิจกรรมงานธุรการ (การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)กองการศึกษา 
   1.10 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
   1.11 กิจกรรมรักษาความสะอาด/คัดแยกขยะในครัวเรือน 
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   

2.1 กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
1. ให้ความรู้กับประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
2. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ อปท. พ.ศ.  
    2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ 
3. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
 
 
 
 
 



 
 
2.2 กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

   1. ศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่เก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์     
                                   ให้ละเอียด รอบคอบ ชัดเจนแม่นย า ถูกตอ้งตามระเบียบและหนงัสอืสัง่การ 

2. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้  
            2.3 กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน (การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)กองคลัง 
   1. วางแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกอง/ส านัก ทุกระดับ เพ่ือให้ได้รับความรู้ความ
   เข้าใจใน ระเบียบฯ พ.ร.บที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุฉบับปัจจุบัน  
   2.4 กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
   1.  แจ้งแต่ละกองให้จัดท าแผนการจัดหาพัสดุและแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน  
    ผู้เบิกและแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ 
   เกี่ยวข้อง  
   2.5 กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
   ๑. ขอความอนุเคราะห์คัดลอกระวางที่ดินจากกองช่างเทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  
   ๒. ขอความอนุเคราะห์คัดลอกส าเนาโฉนดที่ดินและระวางแผนที่ จากส านักงานท่ีดิน
       สาขาบรรพตพิสยั  
             2.6 กิจกรรมด้านงานธุรการกองช่าง 
    1. เน้นให้มีการตรวจ และติดตามการรับ-ส่ง หนังสือเพ่ือป้องกันความผิดพลาดและ
       ล่าช้า  
   2. ติดตามกรอบอัตราก าลังเพ่ือจัดสรรต าแหน่งธุรการกองช่างเป็นล าดับต่อไป  
   2.7 กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกองช่าง 
   1. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนการใช้ 
       จ่ายเงนิของกองชา่ง  
   2. เน้นให้มีการตรวจและติดตามผลการควบคุมภายในเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างให้   
                                   เป็นไปตามระเบียบฯ 
   3. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม  
   2.8 กิจกรรมด้านงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
   1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย ทันต่อการปฏิบัติงาน
      อย่างต่อเนื่อง  
   2. บัญชีคุม รับ – จ่าย พัสดุไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและ       
                                   ศึกษาระเบียบหลกัเกณฑ์ของหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องอยู่เสมอ 
   2.9 กิจกรรมงานธุรการ (การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)กองการศึกษา 
   1. มีการประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมเพ่ือน ามาสรุปเป็นผลการด าเนินงาน 
     และเพ่ือน ามาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ยังต้องมีการควบคุมอยู่  
     ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมท้ังส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง 
   2.10 กิจกรรมการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
   (๑) มีการประสานงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.
   ในการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง  
   (2) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนให้รู้จักวิธีป้องกันและ
   ควบคุมโรคด้วยตนเองทุกครัวเรือน  
 
 



 
 
 
   2.11 กิจกรรมรักษาความสะอาด/คัดแยกขยะในครัวเรือน 
   (๑) ก าหนดให้มีชุมชนน าร่องส าหรับโครงการก าจัดขยะเพ่ือเป็นแนวทางในการ 
   ปฏิบัติให้ชุมชุนที่ยังไม่ได้ร่วมโครงการฯเพ่ือถ่ายทอดความรู้จากการจัดท า  
             โครงการในการลดปริมาณขยะให้ครอบคลุมทุกชุมชนได้ระดับหนึ่ง 
 
 
 
  

 
         (นายสุเมธ  นภาพร) 

             ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลบรรพตพิสยั  
                วันท่ี       เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
                                                         
          
 



แบบ  ปค. 4 
 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักงานปลัด  
1. กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา   
ท้องถิ่นสี่ป ี
1) สภาพแวดล้อมภายใน 
พบว่า  
ส านักปลัดได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดย
วิเคราะห์จากภารกิจงานประจ าตามค าสั่งแบ่งงาน 
พบว่า ปัจจัยภายในส านักปลัดเทศบาลต าบลบรรพต
พิสัยมีบุคลากรหลายต าแหน่งซึ่งเป็นจุดแข็งและเป็น
ประโยชน์ในการแบ่งงานตามค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ของแต่ละบุคคล 
2) สภาพแวดล้อมภายนอก 
พบว่า 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมชุมชนเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้
ความส าคัญในการเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นหรือ
ปัญหาความต้องการซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าและ
สมาชิกสภาเทศบาลที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
1) ประชาชนเข้าร่วมประชาคมน้อยลง 
2) ผู้น า/ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและไม่เชื่อม่ันใน 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3) การประชาคมงานแผนชุมชนกับแผนพัฒนาของ
ท้องถิ่นสี่ปีท าให้ประชาชนสับสน เชื่อมโยงข้อมูลได้ไม่
ชัดเจน 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในที่
ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงาน         
ส านักปลัดที่  204 /2561  ลงวันที่  10 ตุลาคม 
2561    
ในภารกิจ  6  งาน  คือ 
1. งานการเจ้าหน้าที่ 
2.งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
3. งานธุรการ 
4. งานแผนและงบประมาณ 
5. งานพัฒนาชุมชน 
6. งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบความ
เสี่ยง งานแผนและงบประมาณ และงานพัฒนาชุมชน 

ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอการ
ประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุม
ทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจากมี
ค าสั่งแบ่งงานทีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการ
ติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้า
หน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
 ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทางทิศ
เดียวกัน 

 



แบบ  ปค. 4 
 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
1) ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรรมการชุมชนที่มี
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
2) หาวิธีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้กระชับ
เห็นความแตกต่างและสอดคล้องกับแผนชุมชน 
3) จัดหมวดหมู่โครงการก่อนน าไปจัดเรียงล าดับ 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
1) มีการเก็บและรวบรวมการประชุมประชาคมชุมชนทั้ง 
7 ชุมชนลงเว็บไซต์ของเทศบาล 
2) จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แจกจ่ายไปทุก
ชุมชน รวมทั้งคณะการพัฒนาเทศบาลและหน่วยงาน
ต่างๆ พร้อมทั้งจัดเก็บไว้ส าหรับค้นคว้าที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลฯ 
3) มีการบันทึกข้อมูลในระบบ e –plan สามารถเข้า
สืบค้นได้ผ่านระบบ Internet 
4) ใช้ส่งหนังสือราชการ ประชุม และติดตามทางงาน
ผ่านโทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ก ตลอดจนการประสานงาน
ต่างๆ 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
1) มีการติดตามประเมินผลการท างานโดยมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการในระบบ e –plan 
2) มีบันทึกรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละชุมชนเพื่อทราบถึงจ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมประชาคม 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดพบความเสี่ยง 
ได้แก่  
1. กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ี
1) ประชาชนเข้าร่วมประชาคมน้อยลง 
2) ผู้น า/ประชาชนขาดความเข้าใจและไม่เชื่อม่ันใน 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3) การประชาคมงานแผนชุมชนกับแผนพัฒนาของ
ท้องถิ่นสี่ปีท าให้ประชาชนสับสน เชื่อมโยงข้อมูลได้ไม่
ชัดเจน 
2.กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
1) ความไม่ชัดเจนของระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน
ทั้งหนังสือสั่งการเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อการ
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ อาจท าให้เกิดการ
ผิดพลาดไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
 
 
 
 



 
แบบ  ปค. 4 

 
เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักงานปลัด  
1. กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์
1) สภาพแวดล้อมภายใน 
พบว่า 
ส านักปลัดได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดย
วิเคราะห์จากภารกิจงานประจ าตามค าสั่งแบ่งงานซึ่งมี
ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ซึ่งมีความรู้ความสามารถตรง
ตามต าแหน่งซึ่งถือเป็นจุดแข็งในด้านบุคลากรของ
องค์กร 
2) สภาพแวดล้อมภายนอก 
พบว่า 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เกิด
จากความไม่ชัดเจนของระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
รวมทั้งหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
 
2.การประเมินความเสี่ยง 
1) ความไม่ชัดเจนของระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน
ทั้งหนังสือสั่งการเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อการ
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ อาจท าให้เกิดการ
ผิดพลาดไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
1) ศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ให้ละเอียด รอบคอบ
ชัดเจน แม่นย า ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
ก่อนปฏิบัติ 
2) ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและได้รับมอบหมายงาน

 
 



สังคมสงเคราะห์เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
1) มีระบบสารสนเทศช่วยในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
กฎ ระเบียบหนังสือสั่งการ 
2) ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างเหมาะสมชัดเจนทัน
เหตุการณ์ผ่านระบบ Internet 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 

1) ใช้แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผล 
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เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อมูล 

กองคลัง 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  ๑.๑ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน  (การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) 
  - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ของ
กองคลังด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน เม่ือส ารวจวิเคราะห์ 
และประเมินแล้วระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เก่ียวกับเร่ืองระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖0 หน่วยงานผู้เบิกแต่ละกองอาจยังต้อง
เน้นให้มีมีการตรวจและศึกษาข้อระเบียบใหม่ๆอยู่เสมอ 
  ๑.๒ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
   - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของ
กองคลังด้านการเงินและบัญชี เม่ือส ารวจวิเคราะห์และ
ประเมินแล้วระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เก่ียวกับเร่ืองการตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาน หน่วยงานผู้เบิกแต่ละกอง
ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจยังต้องเน้นให้มีการตรวจ
และเคร่งครัดเก่ียวกับเอกสารก่อนเบิกในทุกข้ันตอนใน
การท าเบิกจ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
  ๑.๓ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของ
กองคลัง 

 
กองคลัง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจ  ที่ ปรากฏตามค าสั่งแบ่งงาน  ในภารกิจ 
๓ งานดังนี้  ๑. งานการเงินและบัญช ี
               ๒. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
               ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
ควบคุมภายใน  ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดเพื่อให้ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินพบว่า 
- งานของกองคลังมีระบบการควบคุมภายใน ได้
มาตรฐานการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว แต่อาจยังไม่
เพียงพอ 
- จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มีกิจกรรม  ๓ กิจกรรม
ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ 
  ๑. กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน (การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง) 
  ๒. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประ
มาน 
  ๓. กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
          โดยมีการวิเคราะห์ติดตาม  ประเมินผลตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด เพื่อให้ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อมูล 

 
ด้านพัฒนาจัดเก็บรายได้ เมื่อส ารวจวิเคราะห์และ
ประเมินแล้วระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เก่ียวกับเร่ืองการปรับปรุงการ
น าเข้าข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินต่างๆ (ที่ดิน โรงเรือน ป้าย 
และการประกอบการค้า) ของเจ้าของทรัพย์สินแต่ละราย
จากทะเบียนควบคุมข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม       
และเอกสารอ่ืนๆ ที่ทางเทศบาลฯให้มีอยู่ในโปรแกรมการ
น าเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 
GIS) จะต้องให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด 
 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เก่ียวกับการปรับปรุงข้อมูลในการน าเข้าโปรแกรม แผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (LTAX GIS) เนื่องจาก
หน่วยงานที่จะให้ข้อมูลมีที่ตั้งอยู่ห่างไกล (ส านักงานที่ดิน) 
ต้องใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางทีศัพท์และติดต่อได้ยาก 
ผู้ปฏิบัติงานอาจจะต้องหาช่องทางในการติดต่อ
ประสานงาน กับทางส านักงานที่ดินบรรพตพิสัย เพื่อที่
จะต้องปรับปรุงการน าเข้าข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินต่างๆ 
ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนให้มากที่สุด 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.การประเมินความเสี่ยงกิจกรรม 
   ๒.๑ กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน (การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) 
  - มอบหมายงานพัสดุกับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับงบประมาฯที่ตั้งไว้  
ประกอบการปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนระเบียบ
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ซึ่งเจ้าหน้าที่จ าเป็น
ที่จะต้องศึกษาระเบียบใหม่อย่างเคร่งครัด เพราะต้อง
อาศัยระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 
๒.๒ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
  - การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณในช่วงเวลาที่มี
การเบิกจ่ายปริมาณมาก อาจล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วง
เวลาที่ก าหนดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และอาจ
ท าให้เอกสารประกอบฎีกามีข้อผิดพลาดไม่ครบถ้วน
ตามระเบียบฯ 
 
 ๒.๓ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- เป้นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของ
กองคลังด้านพัฒนาจัดเก็บรายได้ เมื่อส ารวจวิเคราะห์
และประเมินแล้วระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม
ไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เก่ียวกับเร่ืองการปรับปรุง
การน าเข้าข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินต่างๆ (ที่ดิน 
โรงเรือน ป้าย และการประกอบการค้า) อาจยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุก
ด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจากมีค าสั่งแบ่ง
งานที่เป็นเอกลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่าง
สม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 



แบบ  ปค. ๔ 
กองคลังเทศบาลต าบลบรรพตพิสัย 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
ณ  วันที่  ๓0  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เก่ียวกับการปรับปรุงข้อมูลในการน าเข้าโปรแกรม แผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS) เนื่องจาก
หน่วยงานที่จะให้ข้อมูล มีที่ตั้งอยู่ห่างไกล (ส านักงาน
ที่ดิน) ต้องใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และที่ต่อ
ได้ยาก ผู้ปฏิบัติงานอาจจะต้องหาช่องทางในการติดต่อ
ประสานงาน กับทางส านักที่ดินบรรพตพิสัย เพื่อที่จะต้อง
ปรับปรุงการน าเข้าข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินต่างๆให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



แบบ  ปค. ๔ 
 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.กิจกรรมควบคุม 
๓.๑กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน (การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง) 
๓.๒ กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
๓.๓ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได ้
ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม  ดังนี้ 
  ๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.ระเบียบกฎหมาย เก่ียวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 
  ๓.มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรมีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 
  ๔.มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 
๔ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  ๔.๒ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
  ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
  ๔.๔ จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
  ๔.๕ จัดให้มีการแรกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพื่อน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 
       กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม
ตรวจสอบที่เหมาะสม  เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการโดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง เพื่อให้ความเสี่ยง
ที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  ของกองคลังเทศบาล
ต าบลบรรพตพิสัย มีระดับการควบคุมภายในที่ดี
พอสมควรเนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ใน
การท างาน  เช่น การใช้ระบบอินเตอร์ในการตรวจสอบ
และติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  ปค. ๔ 
 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
5. การติดตามประเมินผล 
         มีการก าหนดการติดตามประเมินผลจาก
ความส าเร็จของแต่ละกิจกรรมของกองคลัง  เพื่อท าการ
ตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  โดยเป็นการประเมิน
ทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลังเพื่อหาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
         ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆในการปฏิบัติงาน แต่
ละกิจกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
ควบคุมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 จาการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมี จุดอ่อนใน
กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน (การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เนื่องจาก
มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของกองคลัง
ดังนั้น จึงจะติองติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกป ี

 



แบบ  ปค. ๔ 
 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
กองช่าง 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.1 กิจกรรมด้านงานธุรการ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในกองช่างมีค าสั่งมอบหมาย
งานภายในสังกัดกองช่างชัดเจนโดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุมโดยมีปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพบุคลากรเนื่องจากมีก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงานด้านงานธุรการกองช่าง  ท าให้เกิดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจท าให้งานอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด 
 
  1.2กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กองช่าง 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในกองช่างมีค าสั่งมอบหมาย
งานภายในสังกัดกองช่างชัดเจนโดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุมโดยมีปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพบุคลากรเนื่องจากมีก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ท าให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และควบคุมงานซึ่งอาจ
ท าให้งานอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 
  1.3 กิจกรรมด้านงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในกองช่างมีค าสั่งมอบหมาย
งานภายในสังกัดกองช่างชัดเจนโดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุมโดยมีปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพบุคลากรเนื่องจากมีก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงานด้านงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะอาจ
ท าให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และควบคุมงานซึ่งอาจ
ท าให้งานอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
 

 
กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
ภารกิจ ที่ ปรากฏตามค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ 
7งานดังนี้ ๑. งานธุรการ 
 ๒. งานวิศวกรรม 
  ๓. งานผังเมือง 
  4. งานสาธารณูปโภค 
  5. งานสวนสาธารณะ 
  6. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
7. งานศูนย์เครื่องมือกล 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้
มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์
กระทรวงการคลังก าหนดเพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินพบว่า 
-งานของกองช่างมีระบบการควบคุมภายใน ได้มาตรฐาน
การควบคุมภายในที่เหมาสมแล้ว  แต่อาจยังไม่มีความ
เพียงพอ 
-จากการวิเคราะห์ส ารวจ  พบว่า มีกิจกรรม ๓ กิจกรรมที่
ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ 
  1.กิจกรรมด้านงานธุรการกองช่าง 
  2.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกองช่าง 
  3.กิจกรรมด้านงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
 

 



แบบ  ปค. ๔ 
 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
2.1  กิจกรรมด้านงานธุรการกองช่าง 
อาจเสียโอกาสกรณีเป็นเร่ืองขอเงินงบประมาณ อาจท าให้
ขาดโอกาสจากการได้รับจัดสรรงบประมาณส าคัญอาจท า
ให้สิ้นเปลืองวัสดุส านักงาน ในการจัดท าเอกสารใหม่และ
กองช่างไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการโดยตรง 
  2.2กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกองช่าง 
การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตาบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560โดยมี
ผู้อ านวยการกองช่าง  และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้างปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.3 กิจกรรมด้านงานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าอาจไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อาจยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามหลักของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในบางส่วนที่เก่ียวเนื่องกัน 
 
๓. กิจกรรมควบคุม 
      3.1  กิจกรรมด้านงานธุรการกองช่าง 
         ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  และตามค าสั่งที่ 224/2561 การก าหนด
หน้าที่การปฏิบัติงานและมอบหมายความรับผิดชอบงาน
ภายในกองช่าง 
      3.2กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกองช่าง 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ค าสั่งเทศบาลต าบลบรรพตพิสัยที่ 100/2560 
เร่ืองแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที ่
และมีแผนการจัดหาพัสดุและแผนการใช้จ่ายเงินของกอง
ช่าง 

 



แบบ  ปค. ๔ 
 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
3.3 กิจกรรมด้านงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
         จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ทันสมัย ทันต่อการปฏิบัติงาน  มีบัญชีคุม รับ – จ่าย 
พัสดุไฟฟ้า ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
- มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยัง
ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ 
- การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
เพื่อให้ทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานการรายงานผล
การปฏิบัติงานการประสานกับหน่วยงานภายนอกหรือ
ผู้น าชุมชนประชาชนในการประสานความร่วมมือในการ
สอดส่องดูแลแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
๕.การติดตามประเมินผล 
- งานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หากพบความเสี่ยงปัญหาอุปสรรคให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
- การส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนและรายงานผล 
การปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
๔สารสนเทศและการสื่อสาร 
- มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยัง
ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ 
- การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
เพื่อให้ทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานการรายงานผล
การปฏิบัติงานการประสานกับหน่วยงานภายนอกหรือ 

 



แบบ  ปค. ๔ 
 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
ผู้น าชุมชนประชาชนในการประสานความร่วมมือในการ
สอดส่องดูแลแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
๕. การติดตามประเมินผล 
- ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หากพบความเสี่ยงปัญหาอุปสรรคให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
- การส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนและรายงานผล 
การปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



แบบ  ปค. 4 
 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองการศึกษา 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมงานธุรการ (การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง) 
    - จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในกอง
การศึกษา 
มีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ครั้งหนึ่งไม่เกิน 
500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง อาจยังล่าช้า 
กองการศึกษา 
อาจยังต้องเน้นให้มีการตรวจและศึกษาข้อระเบียบฯ 
ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 
 

กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ตามภารกิจ ที่ ปรากฏตามค าสั่ง 
แบ่งงาน ที่  204/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
3 งาน ดังนี้ 1. งานการศึกษาปฐมวัย 
               2. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
               3. งานธุรการ 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง 
การคลังก าหนดเพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินพบว่า 
 - งานกองการศึกษา มีระบบการควบคุมภายใน  
ได้มาตรฐานการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว  
แต่อาจยังไม่มีความเพียงพอ 
- จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มีกิจกรรม 1  
กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ 
    1. งานธุรการ (การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้าง) 
    โดยมีการวิเคราะห์ติดตาม ประเมินผลตาม 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด เพื่อให้ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ   
 



แบบ  ปค. 4 
 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมงานธุรการ (การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) 
    การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    - กองการศึกษามอบเจ้าพนักงานธุรการท าหน้าที่พัสดุ 
    - เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายอาจยังไม่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง 
    - อาจยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมงานธุรการ (การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) 
1. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
 ๒๕๖๐ 
    ๒. ค าสั่งเทศบาลต าบลบรรพตพิสัย ที่ 100/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมงานธุรการ (การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) 
    - การด าเนินงานใช้ระบบ IT ของส านักงาน 
 
๕. กรรมการติดตามผล 
    - ประชุมประจ าเดือน รายงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 
 

 

- ให้มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการอบรมและน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
และเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
- ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ  ปค. 4 
เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่โดย
วิเคราะห์จากภารกิจงานประจ าตามค าสั่งงาน 
       ๑) พบว่าปัจจัยภายในเป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเช่นจุดแข็งในด้าน
ทรัพยากรบุคคลองค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
ในการก าหนดเข้ารับการอบรมและศึกษาข้อมูล 
๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก 
    1. ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค
และปัญหาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องการ
เกิดโรค (การท าลาย แหล่งเชื้อโรคในกลุ่ม เทศบาลและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  การประเมินความเสี่ยง  
(๑) ประชาชนเป็นไข้เลือดออกลดลงแต่ต้องเฝ้าระวัง
ตลอดโดยเฉพาะในช่วงระบาด 
(๒) ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับเชื้อจากนอกเขตเทศบาลฯแล้ว
กลับมาอาศัยในเขตจึงท าให้ไม่สามารถควบคุมเชื้อที่
รับมาจากนอกเขตได้ทั้งหมด 
(3) ปัจจุบันพบการระบาดของโรคพบได้ตลอดทั้งปีแต่
พบมากในฤดูฝน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้วิเคราะห์ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจ ที่ปรากฏตาม
ค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ 
6 งานดังนี้ 1.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
              2.งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
              3.งานส่งเสริมสุขภาพ 
              4.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
              5.งานรักษาความสะอาด 
              6.งานธุรการ 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
ควบคุมภายใน 
  ตามพระราชบัญญัติการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินพบว่า  
- งานของกองสาธารณสุขฯมีระบบการควบคุมภายใน 
ได้มาตรฐานการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว แต่
อาจยังไม่มีความเพียงพอ 
- จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มีกิจกรรม 2 
กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ 
1.กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2.กิจกรรมรักษาความสะอาด/คัดแยกขยะในครัวเรือน 
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานทีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่
ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
- ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทางทิศ
เดียวกัน 



แบบ  ปค. 4 
เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๓ .กิจกรรมการควบคุม 
(1) มีการจัดกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแจกทรายอะเบล 
(2) มีการประสานงานการท างานร่วมกันเป็นทีมกับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย เจ้าหน้าที่         
สาธารณาสุขและอสม.ในการป้องกันและควบคุมโรค 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(๑) ส ารวจข้อมูลข่าวสาร  
ส ารวจข้อมูลและติดตามข่าวสารจาก Website ต่างๆ 
เกี่ยวข้องทาง วิทยุ โทรทัศน์ การติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์จดหมายอิเลคทรอนิกส์การประชาสัมพันธ์ทาง
หอกระจายข่าวเพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและ
สถานการณ์ต่างๆได้ทันเวลา 
(2)การประสานงานภายในและภายนอกกองสาธารณสุข
ฯ/ ผ่านทางหนังสือราชการ/โทรศัพท/์แฟกซ์ 
(5) การติดตามประเมิลผล 
(1) ได้รับความร่วมมือและบูรณาการในงานเกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี 
(2) มีการจัดประชุมประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
โครงการควบคุมและป้องกันเพ่ือการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งาน 
 

กิจกรรมการควบคุมของกองสาธารณสุขฯมีการ
ติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่งการโดยมีการควบคุมดูแลจาก
หัวหน้าหน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าที่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความ
เสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองสาธารณสุข
เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย มีระดับการควบคุมภายใน
ที่ดีพอสมเนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้
ในการท างาน เช่นการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการ
ตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมี จุดอ่อนใน
กิจกรรมด้านงานกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ของกองสาธารณสุขฯดังนั้น จึง
จะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 
 



แบบ  ปค. 4 
เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมรักษาความสะอาด/คัดแยกขยะในครัวเรือน 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่โดย
วิเคราะห์จากภารกิจงานประจ าตามค าสั่งงาน 
       ๑) พบว่าปัจจัยภายในเป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเช่นจุดแข็งในด้าน
ทรัพยากรบุคคลองค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
ในการก าหนดเข้ารับการอบรมและศึกษาข้อมูล 
    ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก 
    1. ประชาชนยังไม่ทราบวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย
และวิธีการคัดแยกขยะและมีสถานที่ท้ิงขยะที่มีอยู่
จ านวนจ ากัดเมื่อเทียบขยะที่มีจ านวนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง  
(1) การคัดแยกขยะต้องสนับสนุนให้ทุกชุมชนท าอย่าง
ต่อเนื่องเพราะอาจมีปริมาณของขยะเพ่ิมข้ึนได้  
(2) งบประมาณในการจัดตั้งถังขยะอาจยังไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณความต้องการของชุมชน 
(3) ชุมชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะอาจยัง
มีความเสี่ยงอยู่ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้วิเคราะห์ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจ ที่ปรากฏตาม
ค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ 
6 งานดังนี้ 1.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
              2.งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
              3.งานส่งเสริมสุขภาพ 
              4.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
              5.งานรักษาความสะอาด 
              6.งานธุรการ 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
ควบคุมภายใน 
  ตามพระราชบัญญัติการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินพบว่า  
- งานของกองสาธารณสุขฯมีระบบการควบคุมภายใน 
ได้มาตรฐานการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว แต่
อาจยังไม่มีความเพียงพอ 
- จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มีกิจกรรม 2 
กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ 
1.กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2.กิจกรรมรักษาความสะอาด/คัดแยกขยะในครัวเรือน 
- การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานทีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่
ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
-  ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ในทางทิศเดียวกัน 



แบบ  ปค. 4 
 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓ .กิจกรรมการควบคุม 
(๑)จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ  
(๒)ก าจัดขยะด้วยการฝังกลบที่บ่อก าจัดขยะเทศบาล
นครสวรรค์ 
(๓)การประสานงานการท างานร่วมกันเป็นทีมของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย เจ้าหน้าที่สา
ธารณาสุขและอสม.ในการป้องกันและควบคุมโรค 
 
(๔.๑) ส ารวจข้อมูลข่าวสาร  
ส ารวจข้อมูลและติดตามข่าวสารจาก Website ต่างๆ 
เกี่ยวข้องทาง วิทยุ โทรทัศน์ การติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์จดหมายอิเลคทรอนิกส์การประชาสัมพันธ์ทาง
หอกระจายข่าวเพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและ
สถานการณ์ต่างๆได้ทันเวลา 
(๔.๒) การประสานงานภายในและภายนอกกอง
สาธารณสุขฯ/ ผ่านทางหนังสือราชการ/โทรศัพท/์แฟกซ์ 
 
(5)การติดตามประเมิลผล 
๕.๑ ประเมินผลโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางและสาร
มารถก าจัดขยะที่เกิดขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม การควบคุมของกองสาธารณสุขฯมีการ
ติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่งการโดยมีการควบคุมดูแลจาก
หัวหน้าหน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าที่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความ
เสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองสาธารณสุข
เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย มีระดับการควบคุมภายใน
ที่ดีพอสมเนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้
ในการท างาน เช่นการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการ
ตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมี จุดอ่อนใน
กิจกรรมด้านงานกิจกรรมรักษาความสะอาด/คัดแยก
ขยะในครัวเรือนเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ของกองสาธารณสุขฯดังนั้น จึง
จะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 
 

 
 



ผลการประเมินโดยรวม 
 เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ประเมินองค์ประกอบ

ควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควรแต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  
  1. กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคม
ชุมชนเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้ความส าคัญในการเสนอแนะแนวทางความ
คิดเห็นหรือปัญหาความต้องการซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าและสมาชิกสภาเทศบาลที่จะต้องเสนอโครงการเข้า
สู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ๒. กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของระเบียบและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งหนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น 
  3.กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน  (การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)กองคลัง 
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ของกองคลังด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน เมื่อ
ส ารวจวิเคราะห์ และประเมินแล้วระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เกี่ยวกับเรื่อง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖0 หน่วยงานผู้เบิกแต่ละ
กองอาจยังต้องเน้นให้มีมีการตรวจและศึกษาข้อระเบียบใหม่ๆอยู่เสมอ 
  4. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของกองคลังด้านการเงินและบัญชี เมื่อส ารวจ
วิเคราะห์และประเมินแล้วระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เกี่ยวกับเรื่องการตรวจ
ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาน หน่วยงานผู้เบิกแต่ละกองไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจยังต้องเน้นให้
มีการตรวจและเคร่งครัดเกี่ยวกับเอกสารก่อนเบิกในทุกขั้นตอนในการท าเบิกจ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 
  ๕. กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ของกองคลังด้านพัฒนาจัดเก็บรายได้ เมื่อ
ส ารวจวิเคราะห์และประเมินแล้วระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เกี่ยวกับเรื่องการ
ปรับปรุงการน าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ (ที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบการค้า) ของเจ้าของ
ทรัพย์สินแต่ละรายจากทะเบียนควบคุมข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม และเอกสารอื่นๆ ที่ทางเทศบาลฯให้มี
อยู่ในโปรแกรมการน าเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( LTAX GIS) จะต้องให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันให้มากท่ีสุดเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเก่ียวกับการปรับปรุงข้อมูลในการน าเข้า
โปรแกรม แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ( LTAX GIS) เนื่องจากหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลมีที่ตั้งอยู่ห่างไกล 
(ส านักงานที่ดิน) ต้องใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางทีศัพท์และติดต่อได้ยาก ผู้ปฏิบัติงานอาจจะต้องหาช่องทาง
ในการติดต่อประสานงาน กับทางส านักงานที่ดินบรรพตพิสัย เพื่อที่จะต้องปรับปรุงการน าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนให้มากที่สุด 
 ๖. กิจกรรมด้านงานธุรการกองช่าง 
  อาจเสียโอกาสกรณีเป็นเรื่องขอเงินงบประมาณ อาจท าให้ขาดโอกาสจากการได้รับจัดสรร
งบประมาณส าคัญอาจท าให้สิ้นเปลืองวัสดุส านักงาน ในการจัดท าเอกสารใหม่และกองช่างไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ
โดยตรง 



  7. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกองช่าง 
  การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตาบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560โดยมีผู้อ านวยการกองช่าง  และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 8. กิจกรรมด้านงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อาจยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในบางส่วนที่เกี่ยว
เนื่องกัน 
 ๙. กิจกรรมงานธุรการ (การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)กองการศึกษา 
   การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
  กองการศึกษามอบเจ้าพนักงานธุรการท าหน้าที่พัสด  
  เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายอาจยังไม่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง  
อาจยังต้องมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๐.กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
   ประชาชนเป็นไข้เลือดออกลดลงแต่ต้องเฝ้าระวังตลอดโดยเฉพาะในช่วงระบาด 
   ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับเชื้อจากนอกเขตเทศบาลฯแล้วกลับมาอาศัยในเขตจึงท าให้ไม่  
  สามารถควบคุมเชื้อท่ีรับมาจากนอกเขตได้ทั้งหมด 
  ปัจจุบันพบการระบาดของโรคพบได้ตลอดทั้งปีแต่พบมากในฤดูฝน  . 
    11. กิจกรรมรักษาความสะอาด/คัดแยกขยะในครัวเรือน 
  การคัดแยกขยะต้องสนับสนุนให้ทุกชุมชนท าอย่างต่อเนื่องเพราะอาจมีปริมาณของ  
ขยะเพ่ิมข้ึนได้ 
งบประมาณในการจัดตั้งถังขยะอาจยังไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของชุมชน  
ชุมชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะอาจยังมีความเสี่ยงอยู่  
 
 
 
 

        (นายสุเมธ  นภาพร)  
             ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลบรรพตพิสยั  
                วันท่ี       เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  
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ภารกิจตาม
กฎหมายที่

จัดตั้ง
หน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการ

หรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของ

รัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

 
 

 
 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
 

 
 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู ่

 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 
 

ส านักปลัด 
กิจกรรม 
1. การจัด
ประชุม
ประชาคม
เพื่อให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์
การควบคุม 
๑. เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
๒. เพื่อทราบ
ถึงปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน 
 

๑. ประชาชน
เข้าร่วม
ประชาคม
น้อย 
๒. ผู้น า/
ประชาชนยัง
ไม่ค่อยเข้าใจ
และความ
เชื่อมั่นใน
กระบวนการ
จัดท า
แผนพัฒนา 
3. การ
ประชาคมรวม
แผนชุมชนกับ
แผน พัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีท า
ให้ประชาชน
สับสน 
เชื่อมโยง
ข้อมูลไม่ได้ 

๑. ขับเคลื่อน
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ
จัดท า
แผนพัฒนา 
๒. ขั้นตอนการ
ทบทวนแผนฯ 
ให้กระชับขึ้น 
ชี้ให้เห็นการบูร
ณาการของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
๓.จัดหมวดหมู่
โครงการก่อน
น าไปจัด
เรียงล าดับ 
 

1.มีการ
ติดตาม
ประเมินผล
การท างาน
โดยมีการ
ติดตาม
ประเมินผล
โครงการใน
ระบบ  
e-plan 
2. มีบันทึก
รายงานการ
ประชุมที่
ระบุรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่
ละชุมชน
เพื่อทราบ
ถึงจ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
ประชุม
ประชาคม 

1.ประชาชน
เข้าร่วม
ประชาคม
น้อย 
๒.ผู้น า/
ประชาชน
ขาดความ
เข้าใจและ
ความเชื่อมั่น
ใน
กระบวนการ
จัดท า
แผนพัฒนา 
3. การ
ประชาคม
รวมแผน
ชุมชนกับแผน 
พัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีท า
ให้ประชาชน
สับสน 
เชื่อมโยง
ข้อมูลไม่ได ้
 

1. ให้ความรู้กับ
ประชาชนในการ
จัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  
2. ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท า
แผนของ อปท. พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และ
หนังสือสั่งการ 
3.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้ 
 
 
 
 
 
 

(ส านัก
ปลัด) 

งานแผนฯ 
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ภารกิจตาม

กฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตาม

แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่

ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู ่

 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม 
2. งานสังคม
สงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส ์
วัตถุประสงค์การ
ควบคุม เพื่อให้
การด าเนินการ
สวัสดิการเงิน
สงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ 
เป็นไปโดย
รวดเร็ว เป็นธรรม 
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 
ข้อบังคับ มติ 
ครม. และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1.ความไม่
ชัดเจนของ
ระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติ
รวมทั้งหนังสือ
สั่งการเก่ียวกับ
งานสังคม
สงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพ
ผู้สูงอายุผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 
 

1. ศึกษา
ระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติ 
หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวกับงาน
สังคม
สงเคราะห์ให้
ละเอียด 
รอบคอบ 
ชัดเจนแม่นย า 
ถูกต้องตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ
ก่อนปฏิบัต ิ
2.ให้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
งานสังคม
สงเคราะห์เข้า
รับการ
ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู ้
 
 
 
 
 

1.ใช้แบบ
รายงานเป็น
เครื่องมือใน
การติดตาม
และ
ประเมินผล 

1.ความไม่
ชัดเจนของ
ระเบียบและ
แนวทาง
ปฏิบัติรวมทั้ง
หนังสือสั่งการ
เก่ียวกับงาน
สังคม
สงเคราะห์
เพื่อการยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 
 

1. ศึกษา
ระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติ 
หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวกับงาน
สังคม
สงเคราะห์ให้
ละเอียด 
รอบคอบ 
ชัดเจนแม่นย า 
ถูกต้องตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 
2. ให้
เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงาน
สังคม
สงเคราะห์เข้า
รับการ
ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้ 

(ส านัก
ปลัด)งาน
พัฒนา
ชุมชน 
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ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงานหรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มียู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
๑.กิจกรรมด้านงานพัสดุและ
ทรัพย์สิน (การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง) 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างถูกต้องตามระเบียบฯ 

 
มอบหมายงานพัสดุกับผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ ประกอบการปัจจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีจ าเป็นต้องศึกษา
ระเบียบใหม่อย่างเคร่งครัด 
เพราะต้องอาศัยระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการ
ปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

 
แจ้งแต่ละกองให้จัดท าแผนการ
จัดหาพัสดุ และแผนการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกแจ้ง
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   พ.ศ. 
๒๕๖0 มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 

 
เจ้าหน้าท่ีจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาระเบียบ
ใหม่อย่างเคร่งครัด
เพราะต้องอาศัย
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และการ
ปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 
ผู้เบิกแต่ละกองไม่มี
เจ้าหน้าท่ีพัสดุโดยตรง ได้
มอบหมายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรกับเจ้าหน้าที่ ที่
เหมาะสมจึงจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาระเบียบใหม่ๆอย่าง
เคร่งครัด เพราะต้องอาศัย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
วางแผนการพัฒนาบุคลากรทุก
กอง/ส านัก ทุกระดับ เพื่อให้
ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบฯ พ.ร.บท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุฉบับปัจจุบัน 

 
กองคลัง 



แบบ  ปค. 5 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงานหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มียู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

กองคลัง 
  ๒.ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย
งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ
และตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
หน่วยงานผู้เบิกแต่ละกองไม่มี
เจ้าหน้าท่ีพัสดุโดยตรงอาจยัง
ต้องเน้นให้มีการตรวจและ
เคร่งครัดเกี่ยวกับเอกสารก่อน
เบิกในทุกขั้นตอนในการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

 
๑.ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจสอบเงินของ 
อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับ
เรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 
๓.ตามหนังสือสั่งการ 
๔.มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 
หน่วยงานผู้เบิกแต่ละ
กองต้องให้มีการตรวจ
และเคร่งครัดเกี่ยวกับ
เอกสารก่อนเบิกในทุก
ขั้นตอนในการท า
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน
และถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณในช่วงเวลาที่มี
การเบิกจ่ายปริมาณมาก 
อาจล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วง
เวลาที่ก าหนด ในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณและอาจ
ท าให้เอกสารประกอบฎีกามี
ข้อผิดพลาดไม่ครบถ้วนตาม
ระเบียบฯ 

 
แจ้งแต่ละกองให้จัดท าแผนการ
จัดหาพัสดุและแผนการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกและ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 
กองคลัง 



แบบ  ปค. 5 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงานหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มียู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

กองคลัง 
๓.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บได้
ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การปรับปรุงการน าเข้า
ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สิน
ต่างๆ (ที่ดิน โรงเรือน ป้าย 
และการประกอบการค้า)
อาจยังไม่เป็นปัจจุบัน 

 
๑.พ.ร.บ ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ (แก้ไข
เพิ่มเติม) 
๒.พ.ร.บ ภาษีบ ารุงท้องที่    
พ.ศ.๒๕0๘(แก้ไขเพิ่มเติม) 
๓.พ.ร.บ ภาษีป้าย   พ.ศ. 
๒๕๑0 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

 
ปรับปรุงข้อมูลใน
การน าเข้าโปรแกรม 
แผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX GIS) 
อาจยังไม่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

 
การปรับปรุงการน าเข้า
ข้องมูลเก่ียวกับทรัพย์สิน
ต่างๆ (ที่ดิน โรงเรือน ป้าย 
และการประกอบการค้า) 
อาจยังไม่เป็นปัจจุบัน 

 
๑.ขอความอนุเคราะห์คัดลอก
ระวางที่ดินจากกองช่าง
เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย 
๒.ขอความอนุเคราะห์คัดลอก
ส าเนาโฉนดที่ดินและระวาง
แผนที่ จากส านักงานที่ดิน
สาขาบรรพตพิสัย 
 

 
กองคลัง 



แบบ  ปค .5 
ชื่อส่วนงานย่อย  กองช่างเทศบาลต าบลบรรพตพิสัย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งงาน
งานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู่ 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

       
กองช่าง 
1.กิจกรรมด้านงานธุรการกอง
ช่าง 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
งานสารบรรณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ 
สะดวกรวดเร็วต่อการ
ประสานงานท่ีมีระยะเวลาเป็น
ตัวก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.อาจเสียโอกาสกรณีเป็นเรื่อง
ขอเงินงบประมาณ อาจท าให้
ขาดโอกาสจากการได้รับ
จัดสรรงบประมาณส าคัญ 
 
2.ผู้อ านวยการกองช่าง และ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้างปฏิบัติหน้าท่ีตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 
 
2.ค าสั่งที่ 224/2561 การ
ก าหนดหน้าท่ีการปฏิบัติงาน
และมอบหมายความรับผิดชอบ
งานภายในกองช่าง  

 
การควบคุมที่มีอยู่  
อาจควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่งอาจยังมี
ความเสี่ยงในเรื่องการ
รับ-ส่งหนังสือ การ
เสนอหนังสือต่างๆ ใน
ห้วงเวลาที่มีปริมาณ
งานมากๆอาจท าให้
ผิดพลาดได้  

 
1.อาจเสียโอกาสกรณีเป็น
เรื่องขอเงินงบประมาณ อาจ
ท าให้ขาดโอกาสจากการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ส าคัญ 
 
2.อาจท าให้สิ้นเปลืองวัสดุ
ส านักงาน ในการจัดท า
เอกสารใหม ่
 
3.กองช่างไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ธุรการโดยตรง 
 

 

 
1.เน้นให้มีการตรวจ และ
ติดตามการรับ-ส่ง หนังสือ
เพื่อป้องกันความผิดพลาด
และล่าช้า 
2.ติดตามกรอบอัตราก าลัง
เพื่อจัดสรรต าแหน่งธุรการ
กองช่างเป็นล าดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองช่าง 



แบบ  ปค .5 
ชื่อส่วนงานย่อย  กองช่างเทศบาลต าบลบรรพตพิสัย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งงาน
งานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู่ 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

       
2.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างถูกต้องตามระเบียบฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ตาบ พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 
2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้างปฏิบัติหน้าท่ี 

 
1.พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
2.ค าสั่งเทศบาลต าบลบรรพตพิสัย
ที่ 100/2560 เรื่องแต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที ่
 
3.แผนการจัดหาพัสดุและ
แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีการประชุมภายในกอง
ช่างเพื่อ รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/ปัญหาอุป
สรรค์ให้ทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
1.การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตาม
พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้างปฏิบัติหน้าท่ี 

 
1.ติดตามผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุและ
แผนการใช้จ่ายเงินของกอง
ช่าง 
2.เน้นให้มีการตรวจและ
ติดตามผลการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับงานจัดซื้อ
จัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
3.ส่งเสริมให้เข้ารับการ
อบรม 

 
กองช่าง 

 



แบบ  ปค .5 
ชื่อส่วนงานย่อย  กองช่างเทศบาลต าบลบรรพตพิสัย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งงาน
งานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู่ 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

3.กิจกรรมด้านงานจัดสถานที่
และการไฟฟ้าสาธารณะ 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนน
เป็นไปอย่างรวดเร็วรวมถึงลด
ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิด
จากงานซ่อมไฟฟ้า ให้การ
ซ่อมแซมไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และ
เพื่อให้การเก็บรักษาอุปกรณ์
ไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยและ
มีระบบ 

 
 
 
1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้าอาจไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เจ้าหน้าท่ีอาจยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตาม
หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในบางส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 
 
 

 
 
 
1.จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย ทันต่อ
การปฏิบัติงาน 
2.บัญชีคุม รับ – จ่าย พัสดุไฟฟ้า 
3.ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็น
การเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
 
 
 
 

 
 
 
1.มีการติดตามและก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานในแต่
ละครั้งที่ได้รับมอบหมาย
ให้ออกออกปฏิบัติหน้าที่ 
2.มีการประชุมภายในกอง
ช่าง เพื่อประเมินผล
ปฏิบัติงาน และรายงาน
ผลดังกล่าวเป็นล าดับ
ต่อไป 

 
 
 
1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้าอาจไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เจ้าหน้าท่ีอาจยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตาม
หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในบางส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 
 
 

 
 
 
1.จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ทันสมัย ทันต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
2.บัญชีคุม รับ – จ่าย 
พัสดุไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบได ้
3.ส่งเสริมและพัฒนาให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม
ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ
ทางและศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
 
 

 
 

 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

      แบบ  ปค. 5 
เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมงานธุรการ (การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง) 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ 

- การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- พนักงานธุรการปฏิบัติ 
หน้าที่พัสดุ 

- ส่งเสริมให้เข้ารับการ 
อบรม 
- ให้มีการวางแผนการจัดหา
วัสดุ/ครุภัณฑ ์
- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
- ค าสั่งที่ 100/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ 

 

- มีประชุม
ประจ าเดือน 
รายงาน/ปัญหา  
อุปสรรค 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/ปัญหา
อุปสรรคให้ทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 

- ขาดบุคลากรที่มี 
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 

- มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมเพ่ือ
น ามาสรุปเป็นผลการ
ด าเนินงาน และเพ่ือน ามา
ปรับปรุง 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ยังต้องมีการ
ควบคุมอยู่ 
- ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม
ทั้งส่วนท้องถิ่นและ
ส่วนกลาง 
 
 

กอง
การศึกษา 



แบบ  ปค. 5 

เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 
1.การป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การใช้วัตกรรมถุงทรายป้องกันภัย
ไข้เลือดออกทุกครัวเรือน 
3. เพื่อลดค่า HI ให้น้อยกว่าร้อยละ 
10 และค่า CI เท่ากับ CI เท่ากับ 0 
4. เพื่อลดอัตราการเกิดโรค 
Generetion ที่ 2 ของโรค
ไข้เลือดออกในหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่เกิน
ร้อยละ 15 

(๑)ประชาชนเป็นไข้เลือดออก
ลดลงแต่ต้องเฝ้าระวังตลอด
โดยเฉพาะในช่วงระบาด 
(๒)ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับเชื้อจาก
นอกเขตเทศบาลฯแล้วกลับมา
อาศัยในเขตจึงท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมเชื้อที่รับมาจากนอกเขต
ได้ทั้งหมด 
(3)ปัจจุบันพบการระบาดของ
โรคพบได้ตลอดทั้งปีแต่พบมาก
ในฤดูฝน 

(1)มีการจัดกิจกรรมโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแจกทรายอะเบล 
(2) มีการประสานงานการ
ท างานร่วมกันเป็นทีมกับ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลบรรพต
พิสัย เจ้าหน้าท่ีสาธารณาสุข
และอสม.ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค 
 

(1)ได้รับความร่วมมือ
และบูรณาการในงาน
เกี่ยวข้องเป็นอย่างด ี
(2)มีการจัดประชุม
ประเมินผลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม
โครงการควบคุมและ
ป้องกันเพื่อการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งาน 
 

(๑)ประชาชนเป็น
ไข้เลือดออกลดลงแต่ต้อง
เฝ้าระวังตลอดโดยเฉพาะ
ในช่วงระบาด 
(๒) ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับเชื้อ
จากนอกเขตเทศบาลฯแล้ว
กลับมาอาศัยในเขตจึงท าให้
ไม่สามารถควบคุมเช้ือท่ี
รับมาจากนอกเขตได้ทั้งหมด 
(3)ปัจจุบันพบการระบาด
ของโรคพบได้ตลอดทั้งปีแต่
พบมากในฤดูฝน 
 
 

(๑)มีการประสานงานร่วมกัน
ของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและอสม.ในการ
ป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง 
(2) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฤดู
ฝนให้รู้จักวิธีป้องกันและควบคุม
โรคด้วยตนเองทุกครัวเรือน 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



แบบ  ปค. 5 
เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กิจกรรม 
2.กจิกรรมงานรักษาความสะอาด 
วัตถุประสงค ์
-เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
การรณรงค์การลดปริมาณขยะใน
ชุมชน 

(1)การคัดแยกขยะต้อง
สนับสนุนให้ทุกชุมชนท าอย่าง
ต่อเนื่องเพราะอาจมีปริมาณของ
ขยะเพิ่มขึ้นได ้
(2)งบประมาณในการจัดตั้งถัง
ขยะอาจยังไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณความต้องการของชุมชน 
(3)ชุมชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วม
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
อาจยังมีความเสี่ยงอยู ่

(๑)จัดกิจกรรมโครงการคัดแยก
ขยะ  
(๒)ก าจัดขยะด้วยการฝังกลบที่
บ่อก าจัดขยะเทศบาล
นครสวรรค ์
(๓)การประสานงานการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณาสุขและอสม.
ในการป้องกันและควบคุมโรค 

(๑)ประเมินผล
โครงการคัดแยกขยะที่
ต้นทางและสารมารถ
ก าจัดขยะที่เกิดขึ้นตรง
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 

(1)การคัดแยกขยะต้อง
สนับสนุนให้ทุกชุมชนท า
อย่างต่อเนื่องเพราะอาจมี
ปริมาณของขยะเพิ่มขึ้นได ้
(2)งบประมาณในการจัดตั้ง
ถังขยะอาจยังไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณความต้องการของ
ชุมชน 
(3)ชุมชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วม
โครงการคัดแยกขยะที่ต้น
ทางอาจยังมีความเสี่ยงอย ู

(๑)ก าหนดให้มีชุมชนน าร่อง
ส าหรับโครงการก าจัดขยะเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ชุม
ชุนท่ียังไม่ได้ร่วมโครงการฯเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้จากการจัดท า
โครงการในการลดปริมาณขยะ
ให้ครอบคลุมทุกชุมชนได้ระดับ
หนึ่ง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

     

    
     ( นายสุเมธ  นภาพร) 

            ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลบรรพตพิสยั  
            วันท่ี       เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  



  ปค. 6 

 

รายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
เรียนนายกเทศมนตรีต าบลบรรพตพิสยั 

  ผูต้รวจสอบภายในของ เทศบาลต าบลบรรพตพิสยั ไดส้อบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2561 ดว้ยวธีิการสอบทานตามหลกัเกณฑ ์กระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วาม
มัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในดา้นการด าเนินงาน หน่วยงาน
ท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดา้นการรายงานท่ีเก่ียวกบัการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได ้ทนัเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง
ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 

  จากผลการสอบทานดงักล่าว ผูต้รวจสอบภายในเห็นวา่ การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบรรพต
พิสยัมีความเพียงพอ ปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

  อยา่งไรก็ดี มีขอ้ตรวจพบหรือขอ้สงัเกตเก่ียวกบัความเส่ียง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน สรุปไดด้งัน้ี     
  1. ความเส่ียงทีม่อียู่ทีต้่องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

   1.1  กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   1.2 กิจกรรมงานสงัคมสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพผูสู้งอายผุูพิ้การและผูป่้วยเอดส์ 

   1.3  กิจกรรมดา้นงานพสัดุและทรัพยสิ์น(การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง)กองคลงั  
   1.4  กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

   1.5  กิจกรรมดา้นพฒันาและจดัเก็บรายได ้

   1.6  กิจกรรมดา้นงานธุรการกองช่าง 
   1.7  กิจกรรมดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐกองช่าง 
   1.8  กิจกรรมดา้นงานจดัสถานท่ีและการไฟฟ้าสาธารณะ 

   1.9 กิจกรรมงานธุรการ (การปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง)กองการศึกษา  
   1.10 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
   1.11 กิจกรรมรักษาความสะอาด/คัดแยกขยะในครัวเรือน 
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 กจิกรรมการจดัเวทปีระชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 

1. ใหค้วามรู้กบัประชาชนในการจดัท าแผนชุมชนและแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  
2. ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนของ อปท. พ.ศ.  
    2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และหนงัสือสัง่การ 
3. ส่งเสริมเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบเขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ 



2.2 กจิกรรมงานสังคมสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพผู้สูงอายุผู้พกิารและผู้ป่วยเอดส์ 

   1. ศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบติั หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวกบังานสงัคมสงเคราะห์     
                                   ใหล้ะเอียด รอบคอบ ชดัเจนแม่นย  า ถูกตอ้งตามระเบียบและหนงัสือสัง่การ 

2. ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานสงัคมสงเคราะห์เขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
  2.3 กจิกรรมด้านงานพสัดุและทรัพย์สิน (การด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง)กองคลงั 
   1. วางแผนการพฒันาบุคลากรทุกกอง/ส านกั ทุกระดบั เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ความ 
  เขา้ใจใน ระเบียบฯ พ.ร.บท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพสัดุฉบบัปัจจุบนั  

   2.4 กจิกรรมตรวจฎกีาก่อนอนุมตัเิบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

   1.  แจง้แต่ละกองใหจ้ดัท าแผนการจดัหาพสัดุและแผนการใชจ่้ายเงินของหน่วยงาน  
    ผูเ้บิกและแจง้แนวทางการปฏิบติัตามระเบียบกฎหมาย และหนงัสือสัง่การท่ี  
  เก่ียวขอ้ง  

   2.5 กจิกรรมด้านพฒันาและจดัเกบ็รายได้ 

   ๑. ขอความอนุเคราะห์คดัลอกระวางท่ีดินจากกองช่างเทศบาลต าบลบรรพตพิสยั 
   ๒. ขอความอนุเคราะห์คดัลอกส าเนาโฉนดท่ีดินและระวางแผนท่ี จากส านกังานท่ีดิน 
      สาขาบรรพตพิสยั  

   2.6 กจิกรรมด้านงานธุรการกองช่าง 
   1. เนน้ใหมี้การตรวจ และติดตามการรับ-ส่ง หนงัสือเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดและ 
      ล่าชา้  

   2. ติดตามกรอบอตัราก าลงัเพ่ือจดัสรรต าแหน่งธุรการกองช่างเป็นล าดบัต่อไป  

   2.7 กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกองช่าง 
   1. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัหาพสัดุและแผนการใช ้ 
      จ่ายเงินของกองช่าง  

   2. เนน้ใหมี้การตรวจและติดตามผลการควบคุมภายในเก่ียวกบังานจดัซ้ือจดัจา้งให ้  

                                   เป็นไปตามระเบียบฯ 

   3. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม  
   2.8 กิจกรรมด้านงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
   1. จดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีทนัสมยั ทนัต่อการปฏิบติังาน 
     อยา่งต่อเน่ือง  

   2. บญัชีคุม รับ – จ่าย พสัดุไฟฟ้าใหเ้ป็นปัจจุบนัตรวจสอบได ้

   3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและ       
                                   ศึกษาระเบียบหลกัเกณฑ์ของหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องอยู่เสมอ 
   2.9 กจิกรรมงานธุรการ (การปฏิบัตงิานเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง)กองการศึกษา 
   มีการประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมเพ่ือน ามาสรุปเป็นผลการด าเนินงาน  
    และเพ่ือน ามาปรับปรุงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ียงัตอ้งมีการควบคุมอยู่  

   ส่งเสริมใหเ้ขา้รับการอบรมทั้งส่วนทอ้งถ่ินและส่วนกลาง 
   2.10 กิจกรรมการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 



   (๑) มีการประสานงานร่วมกันของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. 
  ในการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง  

   (2) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนให้รู้จักวิธีป้องกันและ
   ควบคุมโรคด้วยตนเองทุกครัวเรือน  
 
 
 
   2.11 กิจกรรมรักษาความสะอาด/คัดแยกขยะในครัวเรือน 
   ก าหนดใหมี้ชุมชนน าร่องส าหรับโครงการก าจดัขยะเพ่ือเป็นแนวทางในการ  
  ปฏิบติัใหชุ้มชุนท่ียงัไม่ไดร่้วมโครงการฯเพ่ือถ่ายทอดความรู้จากการจดัท า  
 โครงการในการลดปริมาณขยะใหค้รอบคลุมทุกชุมชนไดร้ะดบัหน่ึง 
 

 

 

 

        (นางสาวกาญจนา  ฟักกล่ิน)  

                                                                                   นกัวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
                                                          วนัท่ี   เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

 
 
 


