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1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 
   ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุมเพ่ือพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจ
มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีหรือไม่ 
 
1.1   ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 

 
  มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการ
ประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก 
 
 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณและการด าเนินงาน 
 
 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจาย
อ านาจ 
 
 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 
 
 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน (Performance – Based Management) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
มีทัศนคติที่ดี สนับสนุนการท างานขององค์กร มีการ
ประชุมเพ่ือวางแผนการท างานและติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
มีการรายงานผลการด าเนินโครงการภายหลัง
ด าเนินการโครงการนั้นเสร็จแล้ว 
 
มีการแบ่งงานและกระจายงานไปยังต าแหน่งที่
รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง 
 
มีการประเมินความเสี่ยง ตรวจติดตาม ปรับปรุงแก้ไข
และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
มีความมุ่งมั่นโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบในการบริหารงาน 
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1.2  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 
 มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรและ
เวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 
 
 
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้าน
จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 
 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 
 
 ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มี
การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 
 
 ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้
และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 
 
 ฝ่ายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็นเพ่ือให้
มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตาม
จริยธรรม 
 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่า
อาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ และจริยธรรมของ
พนักงานเกิดข้ึน 
 
 
 
 

 
 
มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานและมีบทลงโทษเป็น
การลงโทษทางวินัยของข้าราชการก ากับอยู่ 
 
พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามทุกคน 
 
 
 
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์
และจริยธรรมพร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงาน 
ได้มีการปฏิบัติตาม 
 
มีการตักเตือนและลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณี 
 
มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานพร้อมให้
สนับสนุนและให้ก าลังใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน 
 
 
มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้พนักงานที่
ปฏิบัติงานดีเด่นประจ าปี 
 
 
มีการตักเตือนและมีบทลงโทษส าหรับผู้ท าผิด 
 
 

 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.3  ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 
 มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 
 
 มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่
ละต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน 
 
 
 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะและความสามารถท่ีต้องการส าหรับการปฏิบัติงาน 
 
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน
ทั้งหมดอย่างเหมาะสม 
 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน และมีการ
ระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี 
และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 
 

 
 
มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 
 
ในแต่ละต าแหน่งจะมีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก ากับ
อยู่พร้อมลักษณะงาน ขอบข่ายการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งนั้น ๆ 
 
มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 
 
 
มีการส ารวจความต้องการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งมา 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากหลักเกณฑ์
และตัวชี้วัดในองค์ประกอบตามเกณฑ์ 

1.4  โครงสร้างองค์กร 
 
 มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ 
 
 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและ
ปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัย
ให้พนักงานทุกคนรับทราบ 
 
 

 
 
มีสายงานที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 
 
 
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจงาน 
โดยมีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ประจ าปี 
 
 
มีแผนภูมิที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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1.5  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 มีการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนทราบ 
 
 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ด าเนินงานที่มอบหมาย 
 

 
 

มีค าสั่งมอบหมายงานก ากับอยู่ 
 
 
 
ให้มีการบันทึกรายงานการปฏิบัติงานของแต่ละคน
และรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือน 
 

1.6  นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
 

 มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้าง
บุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ 
ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 
 
 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรม
พนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
 การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณา
รวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 
 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่
ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม 
 

 
 

มีการก าหนดต าแหน่งที่ตรงกับภารกิจงานและมี
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นอยู่พร้อมกับพิจารณา
จากประสบการณ์ในต าแหน่งนั้น 
 
มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 
 
การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงานโดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร การพิจารณาอยู่ในรูปของคณะกรรมการ 
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานได้ก าหนด
เรื่องของคุณธรรม จริยธรรมไว้ด้วย 
 
มีการลงโทษตามวินัยข้าราชการตามกรณี 
 

1.7  กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 

 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการก ากับ
ดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

 
 

มีหน่วยตรวจสอบภายในขององค์กรและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอก เช่น สตง. ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 
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2.  การประเมินความเสี่ยง 
 
   ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับ
ตรวจและระดับกิจกรรม  (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย) 
  วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายในนี้เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมเพียงพอ
หรือไม่ 
 
2.1   วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับการตรวจ 

 
  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
 
 
 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและ
เข้าใจตรงกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการประชุมและมีการชี้แจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการท างาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความเข้าใจที่ตรงกัน 
 
มีการเผยแพร่ให้ทุกคนทราบ 

2.2  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 
 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผล
ได้ 
 
 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและ
ให้การยอมรับ 
 
 

 
 
มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
ชัดเจน ปฏิบัติและวัดผลได้ 
 
 
ทุกคนมีส่วนร่วมและให้การยอมรับ 
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2.3   การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 

 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยง  
 
 
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
 

 
 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมิน
ความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการประเมินตนเอง ประเมิน
ภายในแล้วน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
มีและเหมาะสม 
 
 
 
 

2.4  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

 มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง 
 
 
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

 
 

ใช้เกณฑ์การพิจารณาระดับความส าคัญเพ่ือวิเคราะห์
ความเสี่ยง (เอกสารแนวทางการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน) 
 
 
 
 

2.5   การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความ   
เสี่ยง 
 

 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและ
ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 
 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดข้ึนจาก
การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ 
ควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนด
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 

 
 
 

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนดการควบคุม
ความเสี่ยงจากการประเมินตนเองของผู้รับผิดชอบงาน 
 
 
 
 
มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 
 
 
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบทั้ง
หน่วยงานภายในองค์กรและนอกองค์กร 
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3.  กิจกรรมการควบคุม 
 
   ในการประเมินความพียงพอของการควบคุมภายในผู้
ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญ
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่ 
 
3.1  กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์
และผลการประเมินความเสี่ยง 
 
3.2  บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุม 
 
3.3  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติ
ของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 
3.4  มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง
รัดกุมและเพียงพอ 
 
3.5  มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองาน
ที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ 
การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
 
3.6  มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษ
กรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัย
อ านาจหน้าที่ 
 
3.7  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนิน งาน
ขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มีกิจกรรมการควบคุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 
 
บุคลากรทุกคนทราบและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 
 
 
มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ชัดเจนโดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 
 
มีทะเบียนคุมวัสดุและมีผู้รับผิดชอบทรัพย์สินตาม
ค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน 
 
มีค าสั่งในการมอบหมายงานในหน้าที่เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 
 
มีบทลงโทษทางวินัยก ากับอยู่ 
 
 
 
มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เมื่อแล้วเสร็จ 
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4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
   การด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในจะต้องมี
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควร
พิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 
4.1  จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน
ส าหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
 
 
4.2  มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การเงินไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
4.3  มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
หมวดหมู่ 
 
4.4  มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทราบตามล าดับชั้น 
 
4.5  มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 
 
4.6  มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่
เกิดข้ึนและแนวทางการแก้ไข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
มีระบบสารสนเทศและการรายงาน (Online) ผ่าน
ทางระบบ internet เช่น การรายงานข้อมูลสถิติ
นักเรียน งบประมาณโรงเรียนผ่านระบบ CCIS ,SIS 
 
มีการเก็บเอกสารและปฏิบัติตามมติ ครม. เช่น อาหาร
เสริม (นม) 
 
 
 
มีสมุดคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
 
 
มีการรายงานการปฏิบัติงานเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
มีการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ internet 
 
 
ทุกคนทราบและปฏิบัติตาม 
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4.7  มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์กร 
 
4.8  มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก 
อาทิประชาชน 

ในการประชุมประจ าเดือนได้เปิดโอกาสให้มีการแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
 
มีการน าข้อร้องเรียนของประชาชนมาแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน เช่น การประชาคมและข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ  
 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
 
   ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะ
ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 
5.1  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และ
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
5.2  กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 
5.3  มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
5.4  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
 
5.5  มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 
 
 
 
 
มีการรายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงานและมีการสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายปี 
 
 
มีการประชุมและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรีบ
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขได้ทันกาล 
 
มีการวางแผนติดตามผลการปฏิบัติอย่างน้อยปีละหนึ่ง 
ครั้ง 
 
มีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละงานและมีการ
รายงานและประเมินผลการควบคุมภายต่อเนื่อง 
 
 
มีการประเมินการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

 





แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานแผนงานและงบประมาณ 
1.  กิจกรรม 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีกรณีมีการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงการ 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือท าให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย     ที่ก าหนด
และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

   
 
ความเสี่ยง 
     ในการจะท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) กรณ ี มีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
โครงการต้องมีการประชุม
คณะ กรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนและประชุม
คณะ กรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับประชาคม
ท้องถิ่นทุกครั้ง 
 

 
 
     การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลขุย
ได้ด าเนิน การตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน  

  
 
     ในปีงบประมาณ 
2562 ได้มีการ
ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอน
การปฏิบัติคือไม่ต้องจัด
ประชุมประชาคมเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลง
โครงการท าให้ลด 

 
 
     การประกาศใช้
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ยังต้อง
มีการประชุมคณะ 
กรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผน และ
ประชุมคณะ 
กรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น   

 
 
     ในการจะท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) ต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่
ก าหนด ซึ่งเจ้าหน้าที ่ 
ที่เก่ียวข้องต้องมีการ
จัดเตรียมความพร้อม
และประสานงานกับ
ทุกฝ่ายในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนให้ถูกต้อง 

    
 

งานแผนงาน
และ

งบประมาณ 
 / 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบลขุย 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานแผนงานและงบประมาณ 
1.  กิจกรรม 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีกรณีมีการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงการ 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือท าให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย     ที่ก าหนด
และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

สาเหตุ 
     ในแต่ละปีงบประมาณ 
มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
เพ่ิมเติมโครงการต่างๆ ตาม
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง   
อีกท้ังคณะกรรมการต่างๆ 
และประชาคมตามที่
ระเบียบฯ ก าหนดมาจาก
หลายภาคส่วนอาจท าให้เกิด
ความล่าช้าได้เมื่อต้องมีการ
ประชุมทุกครั้ง เมื่อมีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
โครงการ ตามท่ีระเบียบฯ 
ก าหนด 
 
 
 
 

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2559 
 

ขั้นตอนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น 
 
 

ทุกครั้ง ในกรณี
เพ่ิมเติมโครงการ
ต่างๆ   
   

เพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลุล่วงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
และไม่ล่าช้า 
 

 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
1.  กิจกรรม  
     การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันน ามา
ปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษีและ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 

      
 
ความเสี่ยง 
     มีลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้อง
รายใหม่เกิดขึ้นทุกปี 
งบประมาณ 
สาเหตุ 
     1.  งานจัดเก็บรายได้ 
ไม่สามารถติดต่อเจ้าของ
ที่ดินให้มาช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ได้ 
     2.  เกิดความสับสนของ
การยุบรวมพ้ืนที่กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างเคียง 

   
 
     1.  ท าหนังสือ
แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน
ช่วยประชาสัมพันธ์
เมื่อมีการซื้อขายที่ดิน
ในเขตเทศบาล
ต าบลขุย ให้เจ้าของ
ที่ดินน าโฉนด/
เอกสารที่เกี่ยวข้องมา
แจ้งให้กับงานจัดเก็บ
รายได้ทราบทุกครั้ง 
เพ่ือน ามาปรับปรุง
เป็นฐานข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

      
 
     เพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ เช่น 
แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน
เจ้าหน้าที่แจกเบี้ย    
ยังชีพในที่ประชุม
ประจ าเดือนของแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อให้ได้รับ
ทราบข้อมูล/ข่าวสาร
ของงานจัดเก็บรายได้
อย่างทั่วถึง 
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
จดหมายข่าว บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียง
ตามสายของหมู่บ้าน/
ชุมชน เว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลขุย    
เป็นต้น 

 
 
     ในเขตเทศบาล
ต าบลขุยมีการซื้อ
ขาย/เปลี่ยนแปลง
เจ้าของที่ดินกันอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าใหม่
เป็นทั้งบุคคลที่อยู่ใน
พ้ืนที่และอยู่ต่าง 
จังหวัด ท าให้การ
ติดต่อให้มาช าระภาษี
เป็นไปอย่างล่าช้า 
และบางรายไม่
สามารถติดต่อได้ 

 
 
     ในกรณีที่ไม่
สามารถหาที่อยู่ของผู้
มีหน้าที่เสียภาษี ต้อง
ประสานงานกับงาน
ทะเบียนราษฏร์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและต้อง
ตรวจเช็คกับเลขบัตร
ประชาชน ๑๓ หลัก
ของผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีทุกครั้งว่าเป็น
บุคคลเดียวกันหรือไม่ 
เพ่ือลดการผิดพลาด
ในการสืบหาข้อมูล     
 

 
 

งานพัฒนา
และจัดเก็บ
รายได้ / 
กองคลัง 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
1.  กิจกรรม  
     การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันน ามา
ปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษีและ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.  ในกรณีที่ไม่
สามารถหาที่อยู่ของผู้
มีหน้าที่เสียภาษี จะมี 
การประสานงานกับ
งานทะเบียนราษฏร์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่อยู่ที่
แท้จริงและเป็น
ปัจจุบันเพื่อติดต่อกับ
เจ้าของที่ดินได้ 

    



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
งานพัสดุ 
1.  กิจกรรม 
     การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การจัดซือ้ – จัดจ้าง 

 
 
ความเสี่ยง 
     เกิดความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก 
สาเหตุ 
     1.  สภาพแวดล้อมที่
เกิดจากปัจจัยภายในคือ 
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และการขาดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
     2.  สภาพแวดล้อมที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกคือ
การเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
     1.  มีการจัดท า
แผนการจัดซื้อ –   
จัดจ้าง ประจ าปี 
     2.  ส่งบุคลากร
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ารับการฝึกอบรม 

 
 
     การควบคุมท่ีมีอยู่
เพียงพอในระดับหนึ่ง 
แต่พบว่ายังมีข้อสงสัย
สับสนในการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง (วงเงินจัดซื้อ/
จ้าง) เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
     ขาดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในการปฏิบัติงาน 
และการเปลี่ยนแปลง
กฎ ระเบียบฯ        
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
     ส่งบุคลากร
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ารับการฝึกอบรม 
และน าระบบ 
Internet มาช่วยใน
การติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ระเบียบ
หนังสือสั่งการ      
จึงสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการได้ทันทีทันใด 

 
 

งานพัสดุ / 
กองคลัง 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
-  งานกิจการประปา 
-  งานไฟฟ้าถนน 
1.  กิจกรรม 
-  ด้านการพัฒนาระบบประปา 
-  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ,     
รางระบายน้ า 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้งานด้านการผลิต
น้ าประปาถูกสุขลักษณะและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน 
ประชาชนในพื้นท่ีได้บริโภค
น้ าประปาที่เพียงพอ สะอาด   
ถูกสุขลักษณะ และด้านการ
จัดเก็บค่าบริการใช้น้ าประปา
เป็นไปอย่างถูกต้องและการเบิก
จ่ายเงินเป็นไปอย่างประหยัด
คุ้มค่า 

 
 
 
ความเสี่ยง 
     ความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงด้าน
การพัฒนาระบบประปา 
สาเหตุ 
     1.  ระบบประปาที่ใช้
งานอยู่มีอายุการใช้งานมา
เป็นเวลานาน ระบบและ
เครื่องสูบน้ ามีสภาพช ารุด
ทรุดโทรม 
     2.  สภาพภูมิประเทศ
และฤดูกาลท าให้น้ าดิบมีสี 
และ ความขุ่นเสี่ยงต่อการ
ขาดแคลนน้ าดิบในช่วงฤดู
หลัง 

 
 
 
     1.  พัฒนางาน
ด้านการผลิต
น้ าประปาให้มี
คุณภาพ เพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค
ของประชาชน 
     2.  พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้
มีมาตรฐานเพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนให้ถูกจุด 

 
 
 
     1.  การผลิต
น้ าประปาขาดการ
ควบคุมคุณภาพท่ีถูก
กรรมวิธี ขาดบุคลากร
ที่ด าเนินงานโดยตรง 
     2.  พ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างถนน คสล. 
และรางระบายมี
จ านวนมากแต่บุคลากร
ที่ด าเนินงานไม่
เพียงพอ 

 
 
 
     1.  การผลิต
น้ าประปายังไม่
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภคของ
ประชาชนในทุกพ้ืนที่ 
     2.  บุคลากรไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน ทั้งในด้าน
การผลิตน้ าประปา
และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 
 
 
     1.  พัฒนางาน
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน เพิ่ม
บุคลากรพัฒนางาน
ด้านการผลิต
น้ าประปาในด้าน
ระบบการผลิตและ
สถานที่ตั้งระบบและ
แหล่งน้ าดิบ 
     2.  ปรับปรุงใช้
แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน และ
รายงานผลการ 

 
 
 

งานกิจการ
ประปา , 
งานไฟฟ้า
ถนน /   
กองช่าง 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
-  งานกิจการประปา 
-  งานไฟฟ้าถนน 
1.  กิจกรรม 
-  ด้านการพัฒนาระบบประปา 
-  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ,     
รางระบายน้ า 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้งานด้านการผลิต
น้ าประปาถูกสุขลักษณะและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน 
ประชาชนในพื้นท่ีได้บริโภค
น้ าประปาที่เพียงพอ สะอาด   
ถูกสุขลักษณะ และด้านการ
จัดเก็บค่าบริการใช้น้ าประปา
เป็นไปอย่างถูกต้องและการเบิก
จ่ายเงินเป็นไปอย่างประหยัด
คุ้มค่า 

     3.  พนักงานมีความรู้ใน
การผลิตน้ าประปาเพียง
เบื้องต้น 
     4.  บุคลากรไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงานในแต่ละ
งานท าให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงานและเกิดความ
ผิดพลาดได้ง่าย 

   ด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
งานไฟฟ้าถนน 
1.  กิจกรรม 
     การออกแบบและรับรองการ
ออกแบบงานก่อสร้าง 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้งานก่อสร้างใน
โครงการต่างๆ ของเทศบาลให้
เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และ
มีความม่ันคง แข็งแรงสอดคล้อง
กับงานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม 

 
 
ความเสี่ยง 
     เทศบาลต าบลขุยยังขาด
บุคลากรในต าแหน่ง วิศวกร
โยธา ในการออกแบบตามที่
ระเบียบฯ ก าหนด 
สาเหตุ 
     ตามท่ีระเบียบ
ก าหนดให้มีผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นผู้
รับรองการออกแบบ 
ควบคุมงาน   
 

   
 
   ปฏิบัติตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวพ) 0421.3/ว
471  ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2556 
เรื่องซ้อมความเข้าใจ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจ้าง
เอกชนออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
อ้างถึงตามมติ
คณะรัฐมนตรีให้จ้าง
เอกชนหรือหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง
เป็นผู้ออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 
     ขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่นๆ 
เช่น กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรม
ศิลปากร และส่วน
ราชการที่มีหน่วยงาน
ออกแบบก่อสร้างและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

  
 
     การขอความ
อนุเคราะห์วิศวกร
รับรองจากต่าง
หน่วยงานเป็นไปด้วย
ความล่าช้า เนื่องจาก
ทุกหน่วยงานมี
ภารกิจของตน 

 
 
     1.  เทศบาล
ต าบลขุยควรตั้ง
งบประมาณจ้าง
เอกชนในการ
ออกแบบและรับรอง
การก่อสร้างอาคาร    
     2.  เทศบาล
ต าบลขุยควรสรรหา
บุคลากรในต าแหน่ง 
วิศวกรโยธา นายช่าง
โยธา นายช่างไฟฟ้า 
นายช่างเขียนแบบ 
     3.  ส่งบุคลากร
เข้าอบรมในหลักสูตร
ที่กรมฯ ก าหนดเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

 
 

งานไฟฟ้า
ถนน /   
กองช่าง 

   
 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
1.  กิจกรรม 
     การแก้ไขปัญหาจ านวนเด็ก
นักเรียนที่ลดลงของศูนย์พัฒนา
เด็กเทศบาลต าบลขุย 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความ
เชื่อมั่นในระบบการเรียนการ
สอน และน าบุตรหลานเข้ามา
เรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ิมมากข้ึนและต่อเนื่อง 

 
 
 
ความเสี่ยง    
     จ านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวน
น้อยลงจากปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 
สาเหตุ 
     1. มีเขตพ้ืนที่มีโรงเรียน
ของเอกชนหลายแห่ง 
     2.  ความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในของ
กองการศึกษา ด้าน
ประสิทธิภาพของบุคลากร 
คือ กองการศึกษามี
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาปฐมวัยยังไม่มี
ทักษะ ประสบการณ์  

    
 
 
    บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้มี
การลงพ้ืนที่เพ่ือ
พบปะผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียนเป็นราย
ครัวเรือน ทั้งท่ีเป็น
นักเรียนในสังกัดและ
ได้ส ารวจเด็กนักเรียน
ที่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน
และชี้แจงนโยบาย
การเรียนการสอน 
วิธีการสมัครเรียน  
ให้ผู้ปกครองทราบ 

   
 
 
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
และชี้แจงในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง
และเด็กนักเรียน      
ถือเป็นโครงการที่ดี 
เป็นการปฏิบัติงาน  
เชิงรุกเพ่ือชักชวนให้
ผู้ปกครองน าเด็กมาเข้า
เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลขุย 
เพ่ือชี้แจงหลักสูตรการ
เรียนการสอน  อีกท้ัง
ยังสร้างความม่ันใจให้
ผู้ปกครองที่มีบุตร
หลานที่เรียนกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยู่แล้ว 

 
 
 
    อัตราการเกิดของ
เด็กในพ้ืนที่มีจ านวน
น้อยลงอีกท้ังปัจจุบัน
รูปแบบการใช้ชีวิต
ของคนเปลี่ยนไป  
ท าให้มีบุตรน้อยลง 

 
 
 
     1.  เทศบาลควร
มีการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเก่ียวกับทิศ
ทางการพัฒนา แนว
ทางการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลขุย 
     2.  หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแล
เด็กควรมีการประชุม
วางแผนร่วมกันใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มี
หลักสูตรทัดเทียมกับ 

 
 
 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และประถม 

ศึกษา /  
กอง

การศึกษา 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
1.  กิจกรรม 
     การแก้ไขปัญหาจ านวนเด็ก
นักเรียนที่ลดลงของศูนย์พัฒนา
เด็กเทศบาลต าบลขุย 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความ
เชื่อมั่นในระบบการเรียนการ
สอน และน าบุตรหลานเข้ามา
เรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ิมมากข้ึนและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ บางครั้งต้อง
หมุนเวียนกันใช้  ท าให้ต้อง
เสียเวลาเกิดการล่าช้า ท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ เป็นต้น 
   

 
 

ไม่ย้ายไปเรียนที่อ่ืน 
และน าบุตรหลานที่ถึง
เกณฑ์มาเข้าเรียนเพ่ิม 

 โรงเรียนเอกชน 
     3.  บุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ควรช่วยกันจัดสภาพ
ห้องเรียน และจัด
บรรยากาศภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
สวยงาม ร่มรื่น และมี
ความปลอดภัย 

 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ทีมี่อยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
๑.  กิจกรรม 
     ด้านการพัฒนาบุคลากร 
๒.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

 
 
 
ความเสี่ยง 
     ความเสี่ยงด้านพัฒนา
บุคลากร  คือ พนักงาน  
เทศบาลขาดความรู้ 
ประสบการณ์ในการท างาน 
ด้านสาธารณสุขโดยตรง   
จึงเป็นจุดอ่อนเป็นความ
เสี่ยงที่ต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงป้องกันความ
สูญเสียของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     1.  ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไปรับ
การฝึกอบรมด้าน
สาธารณสุข 
     2.  สรรหาผู้มี
ความรู้ความช านาญ
ด้านสาธารณสุข 
 

 
 
 
     ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลโดย
ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
     ขาดบคุลากรที่มี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขโดยตรง 

 
 
 
     1.  พัฒนา
บุคลากรอย่างจริงจัง 
โดยการส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมที่
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นและ
สถาบันการศึกษา
ต่างๆ 
     2.  สรรหาผู้มี
ความรู้ความช านาญ
ด้านสาธารณสุขมา
ปฏิบัติงานโดยตรง 

 
 
 
งานบริหาร

ทั่วไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
/ กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

 






