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หนังสือรับรองการประเมินควบคุมภายใน 

(ระดับหนวยงานของรัฐ) 
 

เรียน  นายอําเภอแสวงหา 
 

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖4  ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดซึ่งเปนตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ดานการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได  ทันเวลา และโปรงใส  
รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

 

จากผลการประเมินดงักลาว เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง เห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงาน
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตการกํากับดูแลของนายอําเภอแสวงหา 
   

กรณีมีความเสี่ยงสําคัญ  และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยง
ดังกลาวในปงบประมาณ/ปปฏิทนิถัดไป ใหอธิบายเพ่ิมในวรรคสาม ดังนี ้

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและกําหนดปรับปรุงควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือปปฏิทินถัดไป  
สรุปไดดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรบัปรุงควบคุมภายใน 
 ๑.๑ ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นและยอยสลายยาก 
 1.2 เอกสารที่ มีจํานวนมากบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานเอกสารงาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 ๑.3 อุปกรณในการปองกันและระงับอัคคีภัยเกิดความเสียหายในขณะปฏิบัติงานซึ่งมิอาจ

ทราบลวงหนาได 
 1.4 ผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไมมารับเบี้ยยังชีพตามกําหนดเวลาในกรณีรับเงินสดเจาหนาที่ตอง

เก็บรักษาเงินไว 
 ๑.5 กลองวงจรปดมีปญหาในการใชงานบอยและยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
 ๑.6 การตรวจฎีกาโครงการตางๆ กอนการอนุมัติเบิกจาย 

   ๑.7 ขาดบุคลากรผูชวยในการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพยสิน 
   ๑.8ศักยภาพในการจัดเก็บและบุคลากรขาดความรูความเขาใจในการใช พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งกอสราง พ.ศ. 2562 ทําใหการจัดเก็บภาษีเกิดความลาชา 

๑.9การขออนุญาตรานคาปลีก คาสง โดยการกําหนดอัตราในการใชสอยพื้นที่ ไมเปน
ระเบียบ กฎกระทรวงกําหนด 

๑.10 การออกแบบและการรับรองแบบเนื่องจากบางโครงการหนวยงานไมมีวิศวกรในการ
รับรอง 

๑.11 การดําเนินการโครงการยังมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการในการจัดสรร
งบประมาณและบุคลากรยังไมเพียงพอ 

1.12 ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการบริหารการศึกษาโดยตรงและการทําให
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ 
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๑.๑3 กิจกรรมโครงการไมบรรลุวัตถุประสงค 
1.14 ขาดระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดีในกองการศกึษาฯ 

 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๒.๑ จัดกิจกรรมรณรงคการจัดการขยะแบบตนทาง จัดทําธนาคารขยะและจัดใหมีถังขยะ
แยกประเภทครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที ่
   2.2 จัดหาบุคลากร/อุปกรณดานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   ๒.3 มีการตรวจสอบอุปกรณในการปองกันและระงับอัคคีภัยและอุปกรณที่ใชในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ใหอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมใชงาน 
   2.4 อํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย ในการไปจายเบี้ยยังชีพถึงท่ีบานและ
แนะนําใหโอนเงนิเขาบัญช ี

๒.5 จัดการบํารุงรักษากลองวงจรปดใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง    
 ๒.6 สงเจาหนาที่ผูจัดทําฎีกาและตรวจเอกสารตรวจสอบฎีกาเบิกจายใหไดรับการอบรม

และพัฒนาความรูใหทันตอเหตุการณและระเบียบกฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
๒.7 การสรรหาบุคลากรมาชวยในการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพยสิน 
๒.8จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง พ.ศ. 2562 เพื่อทํา

ความเขาใจและสามารถนํามาปฏิบัติงานได 
๒.9 การประชาสัมพันธเรื่องระเบียบ กฎหมายการกอสรางตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐ ใหประชาชนทราบและปฏิบัติตามอยางเขาใจ 
๒.10 สรรหาบุคลาการดานวิศวกรการออกแบบและรับรองแบบ 
๒.11 เจาหนาที่กองชางไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานอยางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนตามเทศบัญญัติที่กําหนดไว 
2.12การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานบุคลากร วิชาการและกิจกรรม อยางมีคุณภาพ

และไดมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2.13 การจัดทํากิจกรรมโครงการท่ีตรงความตองการของประชาชน 
2.14ประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการใหประชาชนทราบอยางทั่วถึงและวิธีการเขารวม

กิจกรรมอยางชัดเจน 
 
 
 
 
 

(นายกชเดชา  กลุมไหม) 
    นายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง 
    วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



แบบ ปค. ๔ 
 

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
รายงานการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1 หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงการยึดม่ันใน
คุณคาของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
1.2 ผูกํากับดูแลหนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึง
ความเปนอิสระจากฝายบริหารและมีหนาที่กํากับ
ดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงควบคุมภายใน 
รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
1.3 หัวหนาหนวยงานของรัฐจัดใหมีการสรางองคกร  
สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ  ที่เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงาน ภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับดูแล 
 
 
1.4 หนวยงานแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการ
สรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานที่กําหนดไว 
1.5 หนวยงานกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบ การ
ควบคุมภายในเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 

 
1.1เทศบาลตําบลเพชรเมืองทองมีขอกําหนดดานจริยธรรมและ
บทลงโทษเปนลายลักษณอักษรและแจงใหพนักงานทราบ พรอม
ทั้งฝายบริหารที่มีการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนน
ความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม 
1.2 เทศบาลตําบลเพชรเมืองทองมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ภายในองคกร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบ
และการประเมินผล ทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก 
 
1.3เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง มีการจัดโครงสรางและสายงาน
การบังคบับัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ดําเนินงานของหนวยงานตรวจ มีการแบงโครงสรางเปน ๔ 
หนวยงาน ไดแก สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง และกอง
การศกึษาและวัฒนธรรม  ภายใตการกํากับดูแลของ
นายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง 
1.4 เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง กําหนดความรู ความสามารถ 
ของพนักงาน โดยมีการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนา ความรู 
พัฒนาทักษะ ความสามารถและการประเมินผลอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง 
1.5 เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง กําหนดใหบุคลากรมีหนาที ่ 
ความรับผิดชอบตามคําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาที่อยาง
เหมาะสม 
- มีการจัดทําคําสั่งแบงงานและมอบหมายงาน  แจงใหพนักงาน
ทราบอยางชัดเจน 
- สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหไดรับการ
อบรม พัฒนาความรูและทักษะ 
- กําหนดใหมีการควบคุม กํากับดูแล เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และมี
การประเมินผลรายบุคคล 

 
 
 
 
 

 



แบบ ปค. ๔ 
 

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
รายงานการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวนัที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
๒. การประเมินความเส่ียง 
2.1 หนวยงานระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
องคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับวัตถุประสงค 
2.2 หนวยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุมทั้ง
หนวยงานของรัฐ และวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือ
กําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
2.3 หนวยงานพิจารณาความเสี่ยง/โอกาสที่อาจเกิด
การทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่
สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 
2.4 หนวยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบ การ
ควบคุมภายใน 
 
๓. กิจกรรมการควบคมุ 
3.1 หนวยงานระบุกิจกรรม เพ่ือดําเนินการพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคใหอยูในระดับยอมรับได 
3.2 หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรม
ควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน การ
บรรลุวัตถุประสงค 
3.3 หนวยงานจัดใหมีกิจกรรมควบคุม โดยกําหนด
ในนโยบาย ประกอบผลสําเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติงานเพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 
 
 
 
 

 
2.1 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินการอยาง
ชัดเจน สามารถใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดระดับกิจกรรม 
สามารถปฏิบัติและวัดผลได 
 
2.2 ผูอํานวยการกองแตละกองและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมมี
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั่งปจจัยภายนอกและภายใน 
เชน การปรับลด/เพ่ิม บุคลากร  การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การ
เกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม 
2.3 ผูอํานวยการกองแตละกองมีการวิเคราะหและประเมิน
ความสําคัญผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.4 มีการวิเคราะหสาเหตุความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและกําหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงแลวแจงเวียนให
บุคลากรทราบและนําไปปฏิบัต ิ
 
 
3.1 กําหนดวิธีการควบคุมตามวัตถุประสงคตามความเสี่ยงที่มี
ความสอดคลองกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค 
 
3.2 มีการประชุมเพ่ือชี้แจงดานเทคโนโลยีใหบุคลากรทราบ 
 
 
3.3 สามารถนําไปปฏิบัติจริงได ลดความเสี่ยง ลดปญหา มี
เอกสารกลักฐานกําหนดไวในนโยบาย มีคําสั่งแบงงานกําหนด
หนาที่เปนลายลักษณอักษร แจงเวียนใหพนักงานทราบ 
 

 
 
 

 



แบบ ปค. ๔ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวนัที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
4.1หนวยงานจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศที่
เก่ียวของและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
4.2 หนวยงานมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ
ที่มีตอการควบคุมภายในซึ่งมีความจําเปนในการ
สนับสนุนใหมีการควบคุมภายในตามที่กําหนด 
4.3 หนวยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เก่ียวกับเรื่องที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กําหนด 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
5.1 หนวยงานของรัฐ ระบุการพัฒนาและ
ดําเนินการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน และ
หรือการประเมินผลเปนรายครั้งตามกําหนด เพื่อให
เกิดความม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน 
5.2หนวยงานมีการประเมินผลและสื่อสาร
ขอบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายในอยาง
ทันเวลาตอฝายบริหารและกํากับดูแล เพ่ือให
ผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 

 
4.1 การใชระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก เชน       
โทรศพัท , โทรสาร , วิทยุสื่อสาร , Internet , facebook , Line 
ฯลฯ ทุกรูปแบบเพื่อใหทันตอเหตุการณ 
4.2 มีการรวบรวมระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง
หรือมติคณะรัฐมนตรี นําสูเวบ็ไซตของเทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง เพื่อใหศึกษาหาความรูในการปฏิบัติงาน 
 
4.3 การใหคําแนะนําปรึกษาจากการนิเทศงานตางๆ 
 
 
 
 
5.1 มีติดตามผลระหวางการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 
กรณีมีปญหามีการรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
 
 
 
5.2 มีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่มีอยู วาไดดําเนินการ
หรือไม อยางไร ภายในกําหนดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

ผลการประเมินโดยรวม 
 

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง มีโครงสรางครบองคประกอบท้ัง ๕ องคประกอบตามมาตรฐาน แตอยางไรก็
ตามจากการวิเคราะหแลวยังพบวายังมีความเสี่ยงท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

(๑) การจัดเก็บขยะมูลฝอยและขยะอันตราย การคัดแยกขยะ และการกําจัดขยะอยางถูกตองและ
ถูกหลักสุขาภิบาล 

(๒) การปฏิบัติงานดานเอกสารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(๓) งานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนงานที่เก่ียวกับการใหบริการและการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย 
(๔) การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 
(๕) การบํารุงรักษากลองวงจรปด(CCTV) 
(๖) การบริหารงานดานการเงนิและบัญช ี
(๗) การบริหารงานดานพัสดุและทรัพยสิน 
(๘) การบริหารงานดานจัดเก็บและพัฒนารายได 
(๙) การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
(๑๐) งานโครงการกอสรางและควบคุมงานกอสราง 
(๑๑) การจัดทําโครงการตางๆ 
(๑๒) การควบคุมดานการศึกษา 
(๑๓) งานดําเนินงานจักโครงการตางๆ 
(๑๔) งานธุรการ 
 
 
 
 
    (นายกชเดชา  กลุมไหม) 

    นายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

  

  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การจัดเก็บขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายการคัดแยกขยะ การ
กําจัดขยะอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล 
วัตถุประสงค 
ประชาชนสามารถคัดแยก
ประเภทขยะ พื้นที่ในเขต
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทองได
อยางถูกตองพรอมท้ังมีการ
กําจัดขยะและคัดแยกขยะ
อยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 

ปริมาณขยะที่ เพิ่ มขึ้ น
และยอยสลายยาก การ
รณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชนแยกขยะกอน
ทิ้ง 

๑. จัดใหมีถังขยะเพ่ือ
รองรับขยะที่เพียงพอ
ตอความตองการของ
ประชาชน 
๒. สรางจิตสํานึกให
ประชาชนคดัแยกขยะ
ลดการใชถุงพลาสติก
ใชกระเปาผา หรือ
ตะกราใสของแทน 
๓. เทศบาลนําขยะไป
กําจัดตามหลัก
สุขาภิบาลที่บอกําจัด
ขยะเทศบาลเมือง
อางทอง 

๑.การควบคุมโดยจัด
ใหมีถังขยะแยก
ประเภทเพ่ือให
ประชาชนไดทิ้งขยะไดถูก
วิธ ี
๒.รณรงคประชา-
สัมพันธใหประชาชน
คัดแยกขยะกอนนําไป
ทิ้งและนําขยะมารี
ไซเคลิ 
๓. มีถังขยะท่ีเพียงพอ
ตอความตองการของ
ประชาชน 
๔. การจัดเก็บขยะมูล
ฝอยไปกําจัดที่บอกําจัด
ขยะ 

๑. ปริมาณขยะท่ียอย
สลายยากมีจํานวนมาก 
๒. ขาดความรวมมือจาก
ประชาชนในการทิ้งขยะ
แบบแยกประเภท 
๓. ประชาชนนอกพ้ืนท่ีเขา
มาทิ้งขยะในพ้ืนที่ 

๑. จัดใหมีถังขยะแบบแยก
ประเภท 
๒. สรางวินัยการท้ิงขยะ
อยางย่ังยืนดวยการเริ่มตน
ลดปริมาณขยะ/นํามาใช
ซ้ํา 
๓. กิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธการคัดแยก
ขยะตนทาง(คัดแยกขยะ
ภายในบานเรือนกอน) 
๔. จัดทําธนาคารขยะโดย
มีทุกภาคสวนเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงาน 

งานสาธารณสุข 
สํานักปลัด 

 
 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การปฏิบัติงานดานเอกสารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความเรียบรอย การจัดเก็บ 
ฯลฯ การรายงาน เอกสาร
เปนไปดวยความเรียบรอย 

เอกสารที่มีจํานวนมาก  
บุคลากรไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานดาน
เอกสาร บางครั้งการ
จัดทําเอกสารหรือการ
รายงานผลอาจทําใหเกิด
ความลาชา 

มีคําสั่งในการ
ปฏิบัติงานโดยแบง
หนาที่ความรับผิดชอบ
ไวอยางชัดเจน 

เจาหนาที่ที่มีความ
รับผิดชอบงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมโดยมี
หัวหนางานเปนผูดูแล
อยางเขมงวดทั่วถึง 

บุคลากร/อุปกรณ ไม
เพียงพอตอปริมาณงานที่
เพ่ิมมากขึ้นบางครัง้ทําให
เกิดความลาชา 

จัดหาบุคลากร/อุปกรณ
ดานงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเพ่ิม 

งานสาธารณสุข 
สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
ดานงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเปนงานเก่ียวกับการ
ใหบริการและปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการ
กระทําของมนุษย 
วัตถุประสงค 
เพื่อปองกันและระงับภัยพิบัตโิดย
รวดเร็วมิใหลุกลาม ลดอันตราย
และความเสียหายทรัพยสนิของ
ประชาชน รักษาและบํารุงขวัญ 
ชวยเหลือผูประสบภัยบูรณะพื้นฟู
สิ่งที่ชํารุดเสียหายใหคืนสภาพ
เดิม ตลอดจนวางแผนแนว
ทางการอพยพผูประสบภัยตาม
แผนที่เทศบาลกําหนด 

อุปกรณในการปองกัน
และระงับอัคคีภัย เ กิด
ความเสียหายในขณะ
ปฏิบัติงานซึ่งมิอาจทราบ
ลวงหนาได 

๑. มีการเฝาระวังและ
เตรียมความพรอม
ติดตามสถานการณสา
ธารณภัย ๒๔ ชัว่โมง 
๒. มีการแจงเตือนให
ประชาชนทราบเมื่อ
เกิดสาธารณภัย 
๓. ใหการสนับสนุน
เจาหนาที่ ใหมีความรู
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
รูปแบบตางๆ เชน ใน
สถานที่ประกอบการ 
บานเรือน ฯลฯ 

๑. มีการฝกอบรม
ใหแกเจาหนาที่ 
พนักงานเพื่อใหมี
ความรูความเขาใจใน
การแกปญหาที่เกิดจาก
ภัยตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพและทัน
ตอเหตุการณ 
๒. มีการสํารวจ
ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัย
และนํามาประเมินผล 
๓. มีการปรับปรุง
จํานวนบุคลากรให
เหมาะสม 

ความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับอุปกรณในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย
ตางๆ 

จัดเวรตรวจสอบอุปกรณ
ในการปองกันและระงับ
อัคคีภัยและอุปกรณีในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยใหอยูใน
สภาพที่สมบูรณ พรอมใช
งานกรณีเกิดสาธารณะภัย 

งานปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
สํานักปลัด 

 
 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ผูพิการ และผูปวยเอดส 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูปวยเอดส ไดรับเบี้ยยังชีพ
ตามกําหนดเวลา 

ผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม
มารับเบี้ยยังชีพตาม
กําหนดเวลาในกรณีรับ
เปนเงินสดเจาหนาที่ตอง
เก็บรักษาเงินไว 

๑. ประชาสัมพันธเสียง
ตามสายกําหนดวัน
เวลาการรับเบ้ียยังชีพ
ของผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูปวย กอนวันรับ
จริงอยางนอย ๓ วัน 
๒. หลังจากวันรับเงิน
เมื่อมาไมครบใหสงคืน
เงินที่คงเหลือใหคลัง
เก็บรักษา 
๓. มีคําสั่งแตตั้ง
คณะกรรมการจายเงิน
เบี้ยยังชีพ 

เจาหนาที่เบิกจายเงิน
เบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูปวย 
เปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบฯ 

๑. ประชาชนไมมารับเบี้ย
ยังชีพตามกําหนดเวลา 
๒. เจาหนาที่ตองเก็บ
รักษาเงนิไวในตูเซฟ 
๓. ประชาชนไมอยูในพ้ืนที่
ในวัน/เวลา ที่จายเบี้ยยังชีพ 
๔. ประชาชนบางสวนฟง
การประชาสัมพันธเสียง
ตามสายคลาดเคลื่อน 

๑. เจาหนาที่นําเงนิเบ้ียยัง
ชีพไปจายใหผูสูงอายุ       
ผูพิการ ผูปวย ถึงท่ีบาน
หากไมมารับเอง 
๒. แนะนําใหผูสูงอายุ      
ผูพิการ และผูปวย       
โอนเงินเขาบัญชี 

งานสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การดูแลบํารุงรักษากลองวงจร
ปด (CCTV) 
วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

กลองวงจรปดมีปญหาใน
การใชงานบอย และยัง
ไมครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
เขตเทศบาล 

มีเจาหนาที่คอย
ตรวจสอบควบคุมดูแล
ทุกวัน 

กลองวงจรปดสามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

๑. กลองวงจรปดมีปญหา
ในการใชงาน มักเสียบอย 
๒. กลองวงจรปด(CCTV) 
ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาล 
 
 

บํารุงรักษากลองวงจรปด
ใหใชไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

งานปองกันและ
บรรเทา

สาธารณะภัย  
สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การบริหารงานการเงนิและ
บัญชี 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหจายเงินเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงิน การฝากเงิน 
การรักษาเงินและการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

การตรวจสอบฎีกา 
โครงการตางๆ กอนการ
อนุมัติเบิกจาย ไมสะดวก
เกิดความลาชา 

๑. มีเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
๒. มีคําสั่งในการ
ปฏิบัติงานโดยแบง
หนาที่ความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน 
๓. เจาหนาที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงิน การ
ฝากเงิน การรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ 
อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

๑. ติดตามการ
ดําเนินการในระหวาง
การปฏิบัติงานโดย
ผูอํานวยการกองคลัง
รายงานผลปฏิบัติงาน
ตอฝายบริหารทุกเดือน 
๒. ประเมินการควบคุม
ดวยตัวเองปละครั้ง 

๑. เจาหนาที่ขาดความ
รอบคอบในเรื่องเก่ียวกับ
การคาํนวณภาษีและดาน
เอกสาร 
๒. เอกสารประกอบฎีกา
ไมครบและผิดพลาดอยู
เสมอทําใหตองกลับไป
แกไขอยูตลอดเวลาเกิด
การลาชาในการเบิกจาย 
เนื่องจากปจจุบัน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ยัง
ไมมีความชํานาญ จึงเปน
ปจจัยเสี่ยงตอการ
ผิดพลาดไดงาย 

๑. จัดสงเจาหนาที่กองคลัง
ไปศึกษาอบรมโปรแกรมการ
จัดทําบัญชีคอมพิวเตอร(e-
LASS) เพื่อนํามาใชใน
สํานักงานและถายทอด
ความรูใหกับเจาหนาท่ีผู
ปฏิบัติหนาที่จัดทําฎีกา ซึ่ง
จะชวยในการคํานวณภาษี
ไดมาก 
๒. กําชับใหเจาหนาที่ผูจัดทํา
ฎีกาและผูตรวจเอกสาร
ประกอบการเบิกจายเงิน 
จัดทําใหถูกตองครบถวน
กอนที่จะเบิกจายทุกครั้ง  

งานการเงิน
และบัญชี 
กองคลัง 

 
 
 
 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การบริหารงานพัสดุและ
ทรัพยสิน 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหจายเงินเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารงานราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และ
แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

ขาดบุคลากรผูช วยใน
การปฏิบัติงาน 

๑. ปฏิบัติงานไมทัน
เนื่องจากปริมาณงาน
มากและมีระยะเวลา
แลวเสร็จของแตละงาน 
๒. ขาดบุคลากรชวย
ปฏิบัติงานเพื่อแบงเบา
ภาระของเจาหนาที่ 
3. ไดรับจัดสรร
งบประมาณ ชวงเดือน 
กันยายน (สิ้น
ปงบประมาณ) ทําให
การดําเนินงการจัดหา
พัสดุ (จัดซื้อจัดจาว) 
กระจุดตัว ในเดือน
กันยายน อาจ
กอใหเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได 

สอบทานการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่
เปนเครื่องมือในการ
ประเมินผลการควบคุม 

๑. ปฏิบัติงานไมทัน
เนื่องจากปริมาณงานมาก
และมีระยะเวลาแลวเสร็จ
ของแตละงาน 
๒. ขาดบุคลากรชวย
ปฏิบัตงิานเพ่ือแบงเบา
ภาระของเจาหนาที่ 

๑. รายงานผูบริหารถึง
ตําแหนงงานที่วางและ
ความสําคัญในแตละ
ตําแหนงเพ่ือขยายกรอบ
อัตรากําลังและสรรหา
บุคลากรเพ่ิม 
๒. เจาหนาที่บุคลากร
ติดตอประสานงานใน
ตําแหนงงานวางเพ่ือ
ประชาสัมพันธตอไป 
 

งานพัสดุและ
ทรัพยสิน       
กองคลัง 

 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การบริหารงานจัดเก็บและ
พัฒนารายได 
วัตถุประสงค 
เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย
และถูกตองตาม พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งกอสราง พ.ศ. 
2562 

ศักยภาพในการจัดเก็บ
และบุคลากรขาดความรู
ความเข า ใจ ในการใช 
พ .ร .บ .ภาษีที่ ดินและ
สิ่งกอสราง พ.ศ. 2562  
ทําใหการจัดเก็บภาษีเกิด
ความลาชา 

๑. ผูบังคบับัญชา
ควบคุมกํากับดแูลการ
ปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ และ
เครงครัด 
๒. มีคําสั่งมอบหมาย
งานอยางชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เปรียบเทยีบรายไดแต
ละปของการจัดเก็บ
รายได 

๑. การสํารวจผูมีหนาที่
เสียภาษียังไมครบถวน 
๒. ประชาชนยังขาด
ความรู ความเขาใจ ใน
เรื่องของการเสียภาษี 
๓. ผูมีหนาที่เสยีภาษีที่อยู
นอกเขตพ้ืนที่  จะยากกับ
การติดตามทวงถามใหมา
ชําระภาษีตามกําหนด 
4. ขาดความรูความเขาใจ
ใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งกอสราง พ.ศ. 2562 
 

๑. จัดทําสื่อในการ
ประชาสัมพันธ เชน ปาย 
แผนพับฯ การชําระภาษี
ประจําป 
๒. ทําหนังสือแจงและทวง
ถามตามระเบียบ ทุก
ขั้นตอนตอผูมีหนาที่เสีย
ภาษี 
๓. จัดทําแผนที่ภาษีเพื่อให
การจัดเก็บภาษีเปนระบบ
ยิ่งขึ้น 
4. สงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งกอสราง พ.ศ. 
2562 
 

งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได 

กองคลัง 

 
 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การอนุญาตกอสรางอาคาร/
ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยและถูกตองตาม
มาตรฐานที่บังคับใช พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที๔่) พ.ศ.
๒๕๕๐ 
- เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย,
กฎกระทรวงท่ีกําหนด 

การขออนุญาตรานคา 
ปลีก คาสง โดยการ
กําหนดอัตราในการใช
สอยพื้นที่ ไมเปนไปตาม
ระเบียบ กฎกระทรวง
กําหนด 

๑. แจงใหประชาชน
ที่มาขออนุญาต
กอสรางทราบ หากมี
รายละเอียดใดๆตอง
แกไขควรแกไขให
ถูกตองกอนจึงอนุญาต
ใหดําเนินการกอสราง
ได 
๒. แจงประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบและ
ขั้นตอนการขออนุญาต
หากมีการแกไข ตอง
นําไปแกไขใหถูกตอง 
จึงจะอนุญาตให
ดําเนินการตอไปได 

ควบคุมโดยให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานควบคุมอาคาร
ตรวจสอบแบบแปลน
และเอกสารใหถูกตอง
ตาม พ.ร.บ. ควนคุม
อาคารพรอมทั้งอธิบาย
ระเบียบตางๆใหผูมา
ติดตอรับใบอนุญาต
ทราบ 

ประชาชนในพ้ืนที่ยัง
ปฏิบัติไมถูกตอง เชน 
ดําเนินการปลูกสรางกอน
แลวมาทําการขออนุญาต
ปลูกสรางอาคารตางๆ
ภายหลังซึ่งทําการ
ดําเนินการไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายได 

๑. ประชาสัมพันธเรื่อง 
กฎหมาย/ระเบียบ การ
กอสราง การควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให
ประชาชนทราบ และยื่น
เอกสารตามที่กฎหมาย
บังคับใหเปนไปตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
๒. จัดสงเจาหนาที่เขารับ
กรอบรมเก่ียวกับกฎหมาย
ควบคมอาคารที่ปรับปรุง
ใหมและกฎหมายที่
เก่ียวของ 

กองชาง 

 
 
 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
งานโครงการกอสรางและการ
ควบคุมงานกอสราง 
 วัตถุประสงค 
ควบคุมตรวจสอบงานกอสราง
ใหถูกตองตรงกันกับ
รายละเอียดแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบสัญญา
จาง 

การออกแบบและการ
รับรองแบบ เนื่องจาก
บางโครงการหนวยงาน
ตองใหวิศวกรรับรองและ
หนวยงานไมมีวิศวกรใน
การรับรองแบบทําใหมี
ผลกระทบตอการ
กอสรางตามมา 

๑. ตรวจสอบรายงาน
ประจําวัน ประจํา
สัปดาหที่ควบคุมงาน
รายงาน 
๒. ใหผูควบคุมงาน
โครงการกอสรางศึกษา
รูปแบบรายละเอียด
ของงานวามีขั้นตอน
และลักษณะทาง
เทคนิคอยางเครงครัด 
๓. ตรวจสอบการใช
วัสดแุละการตรวจสอบ
วัสดุในหนางานอยาง
เขมขน 

จัดเจาหนาที่ดูแล
รับผิดชอบเก่ียวกับงาน
โครงการกอสราง
ทํางานดวยความไม
ประมาท ศกึษา
รายละเอียดและ
ปฏิบัติงานใหถูกตอง
ตามระเบียบโดย
เครงครัด 

จํานวนโครงการมีมาก
ในชวงดําเนินการกอสราง
ระยะเวลาเดียวกัน การ
ดูแลและควบคุมงาน 
จะตองยืมตัวจากท่ีอื่น ซึ่ง
ทําใหเกิดความลาชาใน
การดําเนินงานและไม
เปนไปตามระยะเวลาตาม
แผนงาน การควบคุมงาน
อาจขาดตกบกพรองไม
สมบูรณ 

๑. ตรวจสอบมาตรฐาน
งานกอสรางในสัญญาและ
การตรวจสอบการจางที่
กําหนดไวโดยละเอียดถ่ี
ถวนกอนปฏิบัติงานในแต
ละครั้ง 
๒. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดานการควบคุม
งานกอสรางเปนรายวัน/
รายสัปดาหอยางละเอียด
และเครงครัด 
๓. เพ่ิมบุคลากรดานชาง
ใหสามารถดูแลงานให
สมบูรณ 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ปค.๕ 



เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การจัดทําโครงการตางๆ 
วัตถุประสงค 
เ พ่ือให เปนไปตามเปาหมาย
และตามวั ตถุ ประส งค ของ
ผูบริหาร 

การดําเนินการโครงการ
ยังมีปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการในการ
จัดสรรงบประมาณและ
บุคลากรยังไมเพียงพอ 

๑. การตรวจสอบพ้ืนที่
และเนื้องานที่กอสราง
ที่กําหนดมีความ
สอดคลอง ตอเนื่อง 
หรือมีปญหาอุปสรรค
ซึ่งจะไดดําเนินการ
แกไขใหเรียบรอยกอน 
๒. ตรวจสอบความถูก
ตองของการใชจาย
งบประมาณใหเปนไป
ตามเทศบัญญัติ 
 

๑. ควบคุมโดยการให
เจาหนาที่ผูมีหนาที่
รับผิดชอบศึกษางาน 
รายละเอียดของงาน 
ใหเปนไปตามเปาหมาย
และอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน
ทั่วไป 
๒. การใชงบประมาณ
ใหคุมคาในการลงทุน
และประชาชนไดรับ
ประโยชน 

ขาดบุคลากรในการปฏิบัติ
หนาที่ที่นายชางโยธาซึ่งไม
เพียงพอกับปริมาณงานที่มี
อยูมาก 

๑. จัดสงเจาหนาที่ของ
กองชางไปศึกษาอบรม
เพ่ิมเติม ความรูดานการ
กอสราง ควบคุมงานและ
ความรูดานชางอยาง
สม่ําเสมอ 
๒.สรรหาบุคลากรดานชาง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การควบคุมงานดานการศึกษา 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การศกึษา ยึดถือปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการตางๆ 

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถดานการ
บริหารการศึกษาโดยตรง
และยังขาดการวางแผน
ในการทํางาน การพูดคุย
ทําความเขาใจของ
เจาหนาที่ในงานนั้นๆ
และการทําใหมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

ปลัดเทศบาลเปนผู
ปฏิบัติหนาที่ดูแลดาน
การศกึษาในชั้นปลาย
อยูแลว 

เจาหนาที่ไดรับการ
มอบหมายงานดาน
การศกึษา การศึกษา
คนควากฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ อยาง
รอบคอบรวดเร็วและ
ทันเหตุการณ 

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการ
บริหารการศึกษาโดยตรง
และยังขาดความรูความ
เขาใจมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

- สรรหาเจาหนาที่มา
ปฏิบัติงานดานการศึกษา
เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับ และหนังสือสั่ง
การ 
- สงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
การดําเนินการจัดโครงการ
ตางๆ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการดําเนินงานตาม
กิจกรรมโครงการตางๆเปนไป
ตามวัตถุประสงคและ
ผลประโยชนที่ประชาชนจะ
ไดรับสูงสุด 

กิจ กรรมโคร งการ ไม
บรรลุวัตถุประสงค 

๑. นํา พ.ร.บ. จัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒. ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจดัจางและการ
จัดหาพัสดุภาครฐั พ.ศ.
๒๕๖๐ 
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ดวนที่สุด ที่ กค 
๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ลงวันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ผานระบบการจดัซื้อจัด
จางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส(e-
Goverament 
Procurement) 

๑. มาตรฐานการจัด
งานโครงการที่ใชจาย
งบประมาณท่ีไม
ฟุมเฟอยเกินความ
จําเปน ตอบสนอง
ความตองการและ
แกไขปญหาอยาง
แทจริง 
๒. มีการประเมนิผล
โครงการและรายงาน
ผูบริหารทราบ 

๑. บางกิจกรรมไมไดรับ
ความสนใจจากประชาชน
เทาที่ควร ทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
๒. เอกสารท่ีใชประกอบ
กิจกรรมโครงการยังขาด
ความสมบูรณถูกตอง
เรียบรอย หลังจาก
ดําเนินการเสร็จแลว 

๑. จัดใหมีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการใหประชาชน
ทราบอยางท่ัวถึง และ
วิธีการดําเนินงานการเขา
รวมกิจกรรมอยางชัดเจน 
๒. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับเอกสารประกอบ
โครงการ ตองดูแลเอกสาร
โครงการใหถูกตอง ครบ
ถวย สมบูรณ เรียบรอย 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

กองการศึกษา 

 



แบบ ปค.๕ 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ภารกิจ 
งานธุรการ 
วัตถุประสงค 
เพื่ อ ให ก า รปฏิ บั ติ ง านตาม
ภารกิจหนาที่ของงานธุรการ
เปนไปดวยความเรียบรอย 

ขาดระบบการจัดเก็บ
เอกสารที่ดี 

ธุรการเปนผูปฏิบัติ
หนาที่ควบคุมจัดเก็บ
เอกสาร จัดทํารายงาน
พิมพหนังสือโตตอบ
ตางๆของกอง
การศกึษา 

มีปลัดเทศบาลเปนผู
ตรวจสอบ
เอกสารรายงานหนังสือ
โตตอบตางๆ 

การเก็บเอกสารของกอง
การศกึษาฯ ยังขาดความ
เปนระเบียบเรียบรอยการ
จัดเก็บเอกสาร ไมแยกเปน
หมวดหมู ไมเรียงตาม
ระบบงานสารบรรณ 

๑. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานธุรการ ตองปฏิบัติงาน
สารบรรณใหเปนไปตาม
ระเบียบเรียบรอยถูกตอง
ตามระบบงานสารบรรณ 
๒. ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
งานสารบรรณ การพิมพ
โตตอบตางๆ 

กองการศึกษา 

 
 
 

(นายกชเดชา  กลุมไหม) 
   นายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง 
  วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

  



  

  

  



  

  

  

  

  

  


