
แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด้าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานบริหารงานบุคคล 
    การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล การ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อสรรหาบุคลากรให้ตรงตามต าแหน่งท่ีมีใน
กรอบอัตรก าลัง 

 
 
 
 
 

 

การด าเนินการสรรหา
อัตราก าลังแต่ละ
ต าแหน่งยังไม่ตรงตาม
กับความต้องการ ไม่
ตรงตามกับช่วง
ปีงบประมาณที่
ก าหนดไว้ในแผน
อัตราก าลัง 

-มีแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ควบคุมอัตราว่าง
และจ านวนคนท่ีมีอยู่ 
-มีค าสั่งแบ่งงานแต่ละ
ส่วนราชการที่แบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ชัดเจน 

-ควบคุมจากอัตราว่าง
ตามกรอบแผน
อัตราก าลังที่ลดลง
หรือไม่มีต าแหน่งว่าง 
-มีการควบคุมก ากับดูแล
จากผู้บังคับบัญชา 

-การบรรจุแต่งตั้ง โอน
(ย้าย) ไม่เป็นไปตาม
แผนอัตราก าลัง 
-บุคลากรบางต าแหน่ง
ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
-การพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดยังไม่
เหมาะสม ขาดความ
ต่อเนื่อง 

กระตุ้นผู้บริหารให้มีการ
สรรหาตัวบุคคลให้ตรง
ตามกับจ านวนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดใน
แผนอัตราก าลัง 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........   



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด้าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน  
- ความส าเร็จของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

มาปฏิบัต ิ
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทุกหมู่บ้านสนใจ 
และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อท าให้การ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหา
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 

ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนน้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

มีการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการในเรื่อง
ของความส าเร็จของ
แผนพัฒนา 

ดูจากตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นมา
ปฏิบัต ิ

เมี่อมีการจัดท า
งบประมาณไม่น า
โครงการที่มีอยู่ใน
แผนพัฒนามาด าเนิน 
การ แต่เลือกท า
โครงการที่ไม่มีใน
แผนพัฒนา จึงต้องมี
การจัดท าแผนเพิ่มเติม
ขึ้น จึงท าให้ค่า
ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนน้อย 

ควรน าโครงการที่มีอยู่ใน
แผนมาด าเนินการจัดท า
ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........  
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด้าเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
      การปฏิบัติงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้กิจกรรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัยภัย/
แล้ง /อุทกภัย/ วาตภัย มีความ
พร้อมท่ีสามารถบริการช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงที 

 
 
 
 
 
 

-  เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบไม่ใช่สาย
งานโดยตรง จึงไม่มีความรู้ ความ
ชัดเจนขาดประสบการณ์ในการ
ช่วยเหลือประชาชนขาดการอบรม
ฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ประกอบกับขาดการส ารวจ
สภาพแวดล้อมภายนอก และขาด
ระบบการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก ในการเฝ้าระวัง
การช่วยเหลืองานป้องกันและ
บรรเทาภัยต่าง ๆ 

- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- จัดฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีการฝึกซ้อม
แผนด้านป้องกันภัย
ทางถนนและสาธารณ
ภัยอื่นๆ 
- ด าเนินการปรับปรุง
การรับแจ้งเหตุสา
ธารณภัย 

- บุคลากรมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 
- การบริหารจัดการภัย
แต่ละภัยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
-สามารถรับแจ้งเหตุได้
เร็วและเช่ือถือได ้

- ประชาชนยังขาด
ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการภัย 
- อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ยังไม่เพียงพอ 

- ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงาน 
มอบหมายงานหน้าที่ให้มี
ความชัดเจนภารกิจในการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน 
ทะเบียนควบคุมเบิกจ่าย
ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ กรณีไม่อยู่ให้มี
ผู้ท าหน้าที่แทนปรับปรุง
ข้อมูลเดิม ส ารวจข้อมูล
เพิ่มเติมจากสภาพ 
แวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก 
เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ปรับปรุงแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

  



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม

แผนการด้าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

     - การประสานแผนกับศูนย์
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยอ าเภอ จังหวัด ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน โดยปรับปรุง
แผนตลอดเวลาเพื่อให้เกิด
ความพร้อมได้ทั้งใน
ปัจจุบันและใน 
อนาคต 
 - บูรณาการฝึกอบรมและ
ฝึกปฏิบัติกับกิจกรรมด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยจัดให้มีการ
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชน 

 

 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........   



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม

แผนการด้าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานธุรการ 
    - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน
สารบรรณทุกประเภท รวมทั้ง งาน
เลือกตั้ง งานพัสดุและเบิกจ่ายที่
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องมากมาย จึงต้อง
มีความรอบรู้ รอบคอบ  
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพ 

 
 

การปฏิบัติงานอาจเกิดความ
ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด
ทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบ
กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
2560 มีการแก้ไข /เพิ่มเติม
บ่อยครั้ง  อาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดและความเสียหายแก่
เจ้าหน้าท่ี  

จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านงาน
พัสดุและเบิกจ่าย 
 

บุคลากรมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 
 

- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 
มีการแก้ไข /เพิ่มเติม
บ่อยครั้ง 
- อุปกรณ์ในการ
ท างานยังไม่เพียงพอ 

- ก าหนดตัวบุคคลที่มี
หน้าท่ีรับผิดชอบงานสาร
บรรณกลาง / ในกรณีที่ไม่
อยู่ต้องมอบหมายให้มีผู้ท า
หน้าท่ีแทน  
 - มีการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

งานธุรการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                                   (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......25.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........   



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด้าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานพัฒนาชุมชน 
     การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อเป็นการดูแลและจัดจัดสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอาย/ุคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพ
และดูแลอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 

 

-ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่
ต่างจังหวัดไม่มีการ
แจ้งให้เทศบาลทราบ
ต้องตรวจสอบจาก
งานทะเบียนราษฎร
และผู้พิการบัตร
ประจ าตัวหมออาย ุ

-มีการแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่
ให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจซึ่งเป็น
ผู้ช่วย 

-มีค าสั่งแบ่งงานท่ี
ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ 
ต้องติดตามข้อมูล
ข่าวสารของระบบ
สารสนเทศเบี้ยยังชีพ 
ของกรมส่งเสริมฯในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล 
การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความ
พิการเพื่อให้ข้อมูลตรง
กับความเป็นจริง 

-ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่
ต่างจังหวัดไม่มีการ
แจ้งให้เทศบาลทราบ
ต้องตรวจสอบจากงาน
ทะเบียนราษฎรและผู้
พิการบัตรประจ าตัว
หมออาย ุ

-มีการประชาสัมพันธ์รับ
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 
-ให้มีการแสดงตนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพและ
ขอที่อยู่ปัจจุบันพร้อม
เบอร์โทรศัพท์เพื่อ
สะดวกการติดต่อ
ประสานงาน 

งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
            ลงช่ือ........................................  ................................................. 
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........  



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด้าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานทะเบียนราษฎร 
      การให้บริการงานทะเบียนราษฎร                  
ในเขตเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มา
ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรในการ แจ้งเกิด  
แจ้งตาย  แจ้งย้ายที่อยู่  การขอบ้านเลขท่ี  การ
คัดรับรองส าเนาสถิติบ้านและครัวเรือน  การ
เลือกตั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

- การปฏิบัติตาม
ระเบียบงานทะเบียน
ราษฎร อย่างเคร่งครัด 
อาจกระทบต่อการ
อ านวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชน
ผู้มาติดต่องาน 
-งานทะเบียนราษฎร 
เป็นงาน  เสี่ยงต่อการ
ทุจริต เช่น การเพิ่มช่ือ
บุคคลตกหล่น  การแจ้ง
เกิดเกินก าหนด 
- ประชาชน ขาดความรู้
ความเข้าใจระเบียบงาน
ทะเบียนฯ เอกสารใน
การติดต่อราชการไม่
ครบถ้วน 

-ใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชน 
รวบรวมข้อมูลแล้ว
รายงานให้ผู้บังบัญชา
ทราบ 
-จัดพิมพ์รายงาน
ประจ าวันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทะเบียนฯ 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
-ใช้ผลทาง
วิทยาศาสตร์สรุป
ข้อเท็จจริง (D.N.A.) 
-จัดท าคู่มือประชาชน
ในการรับบริการงาน
ทะเบียนฯ 

-ใช้แบบสอบถาม        
ความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการงานทะเบียนฯ
เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุง
ระบบการท างาน
ให้กับประชาชนผู้มา
ติดต่อใช้บริการ 
-รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
และควบคุมปรับปรุง
ระบบการควบคุม
ภายในงานทะเบียนฯ 
ให้บรรลุเป้าหมาย 
ความพึงพอใจสูงสุด 

- ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียนงานทะเบียนฯ 
-ความล่าช้าในการ
อ านวยความสะดวก
เนื่องจากต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
 

-จัดท าคู่มือประชาชน
เพื่อให้ประชาชนทราบ
ระเบียนกฎหมาย  
เอกสารที่ต้องใช้ในการ
ติดต่องานทะเบียน
ราษฎร 
-เผยแพร่ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนฯ ผ่านเว็บไซด์  
และสื่อสังคมออนไลน์  
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
 

งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด้าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   -ตรวจสอบความถูก
ต้องของกระบวนการ
ท างานทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด 

 - -ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการงานทะเบียนฯ  
เพื่อให้มีความรู้ ความ
ช านาญในกฎหมาย และ
ระเบียบเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนฯ 

 

 
 
 
 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........  
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด้าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานประชาสัมพันธ์  
     การเผยแพร่ข่าวสาร  
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้สามารถผลิตข่าวสารหรือ
ประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ทันเวลา 

 
 
 
 
 
 

- สื่อประชาสัมพันธ์
บางสื่อ เช่นเสียงไร้
สายมีปัญหา บางจุด
ใช้งานไม่ได ้
- ข้อมูลข่าวสารบาง
ข้อมูลยังไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่ทันต่อ
เหตุการณ ์

-ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเสียงตามสายและ
website ,facebook
ของเทศบาล 
-ลงพื้นที่ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ทางรถ
ประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่เนื่องจากบาง
จุดเสียงตามสายใช้
งานไม่ได ้
 

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านทางเสียงไร้สาย 
ปรับปรุง
websitefacebookของ
เทศบาล และลงพื้นที่
ออกรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่

ก ากับดูแล ส่งเสริมให้
มีการป้อนข้อมูล
ข่าวสารที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอในทุก
ช่องทาง 

งานประชาสัมพันธ์ต้องมี
การปรับปรุงดูแล
อุปกรณ์ต่างๆ อยู่เสมอ
เพราะระบบสามารถ
ขัดข้องได้ตลอดเวลา 
และต้องปรับปรุง
websitefacebookของ
เทศบาล ให้เป็นปัจจุบัน 

งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........   



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด้าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานบริหารจัดการทั่วไป 
     งานกิจการสภา  
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจการสภาเทศบาลใน
ด้านการประชุม การเข้าร่วมการรับฟังฯ เป็นไป
ตามระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 

- เป็นความเสี่ยงท่ี
ควบคุมได้ โดยการ
ก าหนดขั้นตอนและ
ระเบียบในการ
ประชุมสภาฯ ให้
สมาชิกสภาเทศบาล
ทราบ 

- จัดท าเอกสารแจก
ให้กับท่ีประชุมในการ
ประชุมทุกครั้ง 

- จัดท าเอกสารเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกิจการสภา
ในห้องประชุมสภา
เทศบาล 

- มีเอกสาร ระเบียบ 
กฎหมายในห้อง
ประชุม แต่ยังไม่
เพียงพอต่อจ านวน
สมาชิกสภาเทศบาล 

- จัดหาเอกสารให้
ครบถ้วน และจัดสถานท่ี
เพื่อจัดเก็บเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายสภา 
ให้เพียงพอต่อจ านวน
สมาชิกสภาเทศบาล 
- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
และสมาชิกสภาเทศบาล
เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย เกี่ยวกับการ
ประชุมสภา 

งานกิจการสภา
เทศบาล  
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........   



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด้าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆท่ีส้าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

 
- การด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริง 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามมูล
กรณีที่ต้องการสอบหา
ข้อเท็จจริง ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นธรรม 
 
 
 
 

 
-ต้องใช้ระยะเวลาใน
การรวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องและสอบหา
ข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 
-รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องและสอบหา
ข้อเท็จจริงให้รวดเร็วที่สุด
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

 
1. สรุปรายงานผลการ
สอบข้อเท็จจริง 
2. การติดตามตรวจสอบ
ขั้นตอนการด าเนินการ
ภายหลังรายงานผลการ
สอบข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 

 
1. ระยะเวลาจ ากัด 
2.ข้อมูลที่ได้จากพยาน
บุคคลเชื่อถือไม่ได้
ทั้งหมด 
 
 
 
 

 
-ต้องใช้ระยะเวลาใน
การรวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องและแสวงหา
พยานเอกสาร หรือ
พยานวัตถุ เพื่อช่ัง
น้ าหนักความน่าเชื่อถือ
ของพยานบุคคล 

 
-งานนิติการ   
ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........  



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด้าเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานบริหารสถานศึกษา 
กิจกรรม 
- การป้องกันเด็กจมน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 
 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กเล็กมี
ความรู้ เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการ
จมน้ าและการกู้ชีพ / ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธ ี
- อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุ
ต่ ากว่า 5 ปีลดลง  
 
 

 

- ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ของเด็ก เช่น หนีไปเล่น
น้ า ไม่คิดว่าแหล่งน้ าจะ
เป็นอันตราย 
- ผู้ปกครองปล่อยเด็กไว้
ใกล้แหล่งน้ าตามล าพัง 
เพราะไม่คิดว่าจะเป็น
อันตราย (เด็กจมน้ า แม้
มีระดับน้ าสูงแค่ 1 – 2 
นิ้ว) 
- ขาดความรู้/ทักษะ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางน้ า 

- ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
มีความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการในการ
ป้องกันการจมน้ าและ
การกู้ชีพ/ปฐม
พยาบาลอย่างถูกวิธ ี
- ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
มีแนวคิด ทัศนคติ 
และวิสัยทัศน์ในการ
ป้องกันเด็กจมน้ า 
- อัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ าของเด็ก
อายุต่ ากว่า 5 ปีลดลง 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการใช้ประโยชน์
ข้อมูลมีการสอบถาม
และด าเนินการแก้ไข
ปัญหาจ านวนเด็กท่ี
เสียชีวิต 

- เด็ก ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ขาดทักษะ
การช่วยเหลือท่ีถูกต้อง
และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

- จัดอบรม ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองให้ความรู้
เกี่ยวกับมาตรการในการ
ป้องกันเด็กจมน้ าและ
การกู้ชีพ/ปฐมพยาบาล
อย่างถูกต้อง 
- เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันเด็กจมน้ า ผ่าน
เว็บไซค์ สื่อสังคม
ออนไลน์ การจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  

งานบริหาสถานศึกษา 
ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........  



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด้าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส้าคัญของหน่วยของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- - ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธี
และกระบวนการจัดหาพัสดุให้ได้มา
ซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ต้อง
การ ทันเวลา ราคาเหมาะสม การใช้
จ่ายเงิน 
คุ้มค่าเปดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมและให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
ให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง 
มติครม.กฎหมายหรือข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
หลายวิธีและหลายขั้นตอน 
รวมทั้งต้องด าเนินการในระบบ 
e-GP ซึ่งเจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้
ความเข้าใจต้องศึกษาระเบียบ
เพิ่มเติมอยู่ตลอด 

- หน่วยงานได้จัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีการชี้แจง
ระเบียบฯ แนวทาง
ปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้
เกี่ยว 
ข้องทราบ 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องมากขึ้น 

- เนื่องจากปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลง
ระเบียบในการจัดซื้อจัด
จ้าง และออกหนังสือสั่ง
การอยู่ตลอด ซึ่งส่งผล
ให้เจ้าหน้าที่เกิดความ
สับสนเพราะไม่เข้าใจใน
ระเบียบ 

-ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงฯ ระเบียบ 
ค าสั่ง มติ ครม.กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน  
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน  

 

 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562................  



แบบ ปค.5 
 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด้าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส้าคัญของหน่วยของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานการเงินและบัญช ี
- ด้านการจัดท้าบัญชีในระบบ e-
LAAS 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดท า
บัญชีในระบบ e-LAAS  
ได้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ 
 

- การด าเนินการในระบบ  
e-LAAS มีหลายขั้นตอน ซึ่งเป็น
การปฏิบัติงานของทุกกองร่วมกัน 
และต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน จึงก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่าย เช่น ลง
รายรับผิดประเภท ท าฎีกาผิด
หมวด 
 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบ
ศึกษาระเบียบอยู่เสมอ 
- หน่วยงานมีการชี้แจง
ระเบียบฯ แนวทาง
ปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้
เกี่ยว 
ข้องทราบ 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องมากขึ้น 

- เจ้าหน้าท่ีเกิดความ
สับสนเพราะไม่เข้าใจใน
ระเบียบ 

-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

งานการเงิน
และบัญช ี

 

 
 
 

            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........  
  



แบบ ปค.5 
 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด้าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส้าคัญของหน่วยของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานจัดเก็บรายได้ 
- ด้านการจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อด าเนินการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาลให้
ครบถ้วน 
 

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในงานจัดเก็บ
รายได้โดยตรง 
 

- ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบศึกษา
ระเบียบอยู่เสมอ 
 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องมากขึ้น 
 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ล่าช้าเนื่องจากไม่เข้าใจ
ในระเบียบ 

- รับโอน-ย้ายเจ้าหน้าที ่
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

งานจัดเก็บ
รายได ้

 

 
 
 

            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
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แบบ ปค.5 
 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด้าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส้าคัญของหน่วยของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานธุรการ 
- ด้านงานสารบรรณทุกประเภท  
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ 

 
 

- การปฏิบัติงานอาจเกิดความ
ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจาก
ขาดบุคคลกรที่ปฏิบัติงาน  

- ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบศึกษา
ระเบียบอยู่เสมอ 
 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องมากขึ้น 
 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ล่าช้าเนื่องจากไม่เข้าใจ
ในระเบียบ 

- รับโอน-ย้ายเจ้าหน้าที ่
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 
 

งานจัดเก็บ
รายได ้

 

 
 
 

            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........  
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด้าเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานธุรการ 
    - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน
สารบรรณทุกประเภท รวมทั้ง งาน
พัสดุ และเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องมากมาย จึงต้องมีความ
รอบรู้ รอบคอบ  
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานอาจเกิดความ
ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด
ทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบ
กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
2560 มีการแก้ไข /เพิ่มเติม
บ่อยครั้ง  อาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดและความเสียหายแก่
เจ้าหน้าท่ี  

จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านงาน
พัสดุและเบิกจ่าย 
 

บุคลากรมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 
 

- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 
มีการแก้ไข /เพิ่มเติม
บ่อยครั้ง 
- อุปกรณ์ในการ
ท างานยังไม่เพียงพอ 

- ก าหนดตัวบุคคลที่มี
หน้าท่ีรับผิดชอบงานสาร
บรรณ / ในกรณีที่ไม่อยู่
ต้องมอบหมายให้มีผู้ท า
หน้าท่ีแทน  
 - มีการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

งานธุรการ 
(กองช่าง) 

 
 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........   



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานสถานที่และไฟฟ้าถนน 
    - การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ 
วัตถุประสงค์ 
    -เพื่อซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะทั่วถนน
ทุกสายภายในเขตเทศบาลฯ 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง
ยามค่ าคืน  

 
 

-เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับ
อันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
กระแสไฟรั่ว อุบัติเหตุจาการปีนเสา
ไฟ  

-จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องทุ่น
แรง ในการปฏิบัติงาน
ด้านไฟฟ้า 
 

-การด าเนินการด้านซ่อม
บ ารุงไฟฟ้า มีการ
ควบคุมการท างาน โดย
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ  

-การซ่อมบ ารุงไฟฟ้า
ใช้เวลานาน อาจเกิด
กระแสไฟฟ้ารั่วและ
อุบัติเหตุจากการปีน
เสาไฟ 

การด าเนินงานด้านซ่อม
บ ารุงไฟฟ้าสาธารณะมีการ
ควบคุมการท างานโดยเจ้า
ที่ท่ีรับผิดชอบ กรณีไม่
สามารถปฏิบัติงานได้
จะต้องระบุว่าเป็นเพราะ
สาเหตุที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมไม่
เอื้ออ านวย 

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าถนน 
(กองช่าง) 

 
 
 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
                         (นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
            วันท่ี.......24.......เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ...2562...........  
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    - การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
1.ด้านการดูแลรักษาความสะอาดและ
จัดการมูลฝอย  
2.ด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
วัตถุประสงค์ 
    -เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยในเขต
เทศบาล เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   -ป้องกันและควบคุมโรคภายในเขต
เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย  

 
 

-เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบไม่ใช่สายงาน
ด้านสาธารณสุขโดยตรง จึงไม่มี
ความรู้ ความชัดเจน  
-ระบบในการจัดเก็บยังไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณมูลฝอยท่ีเพิ่มขึ้น 
-พื้นที่ท่ีใช้ในการทิ้งขยะมีพื้นท่ีไม่
เพียงพอต่อปริมาณขยะที่จะน าไป
ทิ้ง 
-ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะ ท าให้ปริมาณขยะ
มากขึ้น 
 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 
-สร้างจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะมูลฝอย
ให้กับประชาชนและ
เยาวชน 

-การบริการจัดการด้าน
มูลฝอยและการควบคุม
โรค มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
 

- ประชาชนยังไม่ให้
ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะ ท าให้
ปริมาณขยะมากข้ึน 
-ไม่มีเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบด้าน
สาธารณสุขโดยตรง 
 

- ด าเนินการด้านการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยให้ได้
มาตรฐานและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล 
-สร้างจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาดให้กับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(กองช่าง) 

 
 
            ลงช่ือ.........................................................................................  
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            ต าแหน่ง....นายกเทศมนตรีต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย.................  
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