
 

 

 

รายงาน 

การตดิตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลหมูสี 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

ตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบัติ 

การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

โดย 

เทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



ค ำน ำ 

  การควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีจะท าให้หน่วยงานของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารงานตาม
นโยบายต่างๆ ด้วยการควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ต่างๆ 

  เทศบาลต าบลหมูสี จึงให้ความส าคัญในการจัดวางแผนการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายที่ก าหนด การด าเนินงานการควบคุมภายในโดยบุคลากรของเทศบาลต าบลหมูสี ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้ตรวจ
สอบภายใน ได้มีบทบาทส าคัญในการท าให้การควบคุมภายในมีการปฏิบัติจริงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ปี ๒๕๖๑  

 

          เทศบาลต าบลหมูสี 
               วันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 1   

หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
เทศบำลต ำบลหมูสี 

 
 เรียน   นายอ าเภอปากช่อง  

           เทศบาลต าบลหมูสี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปี สิ้นสุด                 วนัที่ 
30 เดือนกันยายน  พ.ศ.256๓  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการด า เนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน  ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน  

                 จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลต าบลหมูสี เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแล ของนายอ าเภอ  
                          อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้   
                  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน        
                      ๑.๑ กิจกรรม  โครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหมูสี(ประชาคม)  
                            - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีน้อย และอาจท าการประชาสัมพันธ์ไม่ทั้วถึง และประชาชน 
                              บางท่านมีเวลาว่างไม่ตรงกับเวลาที่หน่วยงานนัดประชาคม จึงไม่ได้เข้าร่วม 
   ๑.๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ   

       วิสาหกิจชุมชน 
       - มีระยะเวลาที่จัดการอบรมต้องเร่งรัดให้ตรงกับช่วงฤดูกาลที่ให้บริการท่องเที่ยวของชุมชน  
       - ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เนื่องจากมีอาชีพรับจ้างและไม่เข้าใจหลักการท าแหล่ง 
         ท่องเที่ยวชุมชนเป็นอาชีพเสริม  
 ๑.๓ กิจกรรม โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 
       - ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวต่างถ่ิน มาท่องเที่ยวแล้วทิ้งขยะไว้ใน 
          แหล่งท่องเที่ยว  
 ๑.๔ กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
       - เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
       - บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางรายยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา 
         การศึกษา 
                                                                                                /๑.๕ กจิกรรม... 



-๒- 
 ๑.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงิน 
       ช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล 

                             - กลุม่คนพิการที่ยังไม่มีบัตรผู้พิการหรือผู้ดูแลขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับ 
                             - ผู้ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง ตกส ารวจจากข้อมูลรัฐบาลและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ  

 ๑.๖ กิจกรรมการส ารวจแปลงที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของผู้ช าระภาษีให้ตรงกับทะเบียน 
       ทรัพย์สิน 

                           - ยังคงส ารวจข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
                           - เว็บไซด์กรมท่ีดินไม่ปรากฏรูปแปลงที่ดิน ท าให้ไม่สามารถก าหนดรหัสแปลงที่ดินได้  
   ๑.๗ กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  
                           - เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบท าให้เสียเวลาในการด าเนินการ 
                           - มีประชาชนก่อสร้างอาคารโดยไม่มายื่นขออนุญาตก่อสร้าง                
                  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน        
                      2.๑ กิจกรรมโครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหมูสี(ประชาคม)  
                            2.1.1 ร่วมประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความส าคัญของการ  
                                     มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                            ๒.๑.๒ ให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากที่สุด 
                      2.๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ   

       วิสาหกิจชุมชน 
                         2.2.๑ การก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมอบรมฯ มีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานมากข้ึน  
                         2.2.2 มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.                             
                      2.3 กิจกรรม โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย  
                            2.3.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน ให้มี ผู้รับผิดชอบ ดูแลอย่างชัดเจน จัดสรรเจ้าหน้าที่ออก 
                                        ปฏิบัติงานทุกวัน 
                            2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
                            ๒.๓.๓ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากขยะและวิธีการก าจัดขยะที่ถูกต้องและมี 
                                     ประสิทธิภาพ  
                       2.4 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
                            2.4.1 ส่งบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา  
                                     การศึกษาให้ครบทุกด้าน 
                            ๒.๔.๒ ก าชับเจ้าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาตามคู่มือปฏิบัติ ตามระเบียบ 
                                     กระทรวงมหาดไทยและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร 
                                     ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



/๒.๕ กิจกรรมการ ...   
-๓- 

๒.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงิน 
                            ช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล 
       ๒.๕.๑ สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพในระดับชุมชน ระดับอ าเภอ  
                                  ระดับจังหวัด เพ่ือให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ 
                          ๒.๕.๒ มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง และลงพื้นที่ออกบริการทุกหมู่บ้าน  

๒.๖ กิจกรรมการส ารวจแปลงที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของผู้ช าระภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน 
     ๒.๖.๑ ออกส ารวจลงพ้ืนที่ตามจ านวนแปลงที่ดิน  
     ๒.๖.๒ ได้ขอความร่วมมือจากส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหมูสีในการสืบค้นที่อยู่  
              ในกรณีที่อยู่ไม่มี และท่ีอยู่ไม่ชัดเจน 
๒.๗ กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  
     ๒.๗.๑  ปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง และขออัตราก าลังเพ่ิม  

                          ๒.๗.๒ จัดอบรมให้ความรู้ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุม    
                                   อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

 
 
 
 
                                                                   ลายมือชื่อ  
                                                                               (นายสมเกียรติ  พยัคฆ์กุล)          
                                                                               นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี                                                                             
                                                                   วันที่  ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓         
  

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 4 
เทศบำลต ำบลหมูสี อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 256๓ 
 

(๓) 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(๔) 
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
    ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพ่ือให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดย 
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
๑.๒ ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายในรวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี คว ามรู้ ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
๑.๕ การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
๒.   กำรประเมินควำมเสี่ยง 
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่าง
ชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 

สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
      ผู้บริหารของ เทศบาลต าบลหมูสี ได้ให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลหมูสี
๑.๑ บุคลากรของเทศบาลต าบลหมูสี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภายในกอง มีความมุ่ งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
อย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๗ ส านัก/
กอง ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กอง
ส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา 
๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
๑.๕ มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
     
กำรประเมินควำมเสี่ยง 
๒.๑ เทศบาลต าบลหมูสีมีการประเมินความเสี่ยง โดยการ
น าระบบหารบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานมาใช้ มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในของหน่วยงาน และของ
องค์กร 



 
                                                                         -2-                                                 แบบ ปค.4 ต่อ 
 

(๓) 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(๔) 
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุปรสงค์ 
 
 
 
 
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.   กิจกรรมกำรควบคุม 
๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 

๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณา และจัดล าดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง
และความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดแห่งความเสี่ยง 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว 
 
๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ หรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง คือกิจกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต 
และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จากกิจกรรมทั้งหมดของ
เทศบาลต าบลหมูสี 
 
๒.๔ เทศบาลต าบลหมูสีมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบควบคุมภายใน 
   ๒.๔.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ใหม่ๆ อาจท าให้การปฏิบัติงานผิดพลาดไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ได้ 
   ๒.๔.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากการขาด
ทักษะ ความช านาญ การเข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ต้องมีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ ยงนั้ น ให้มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนดวิธีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้
บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
    
กิจกรรมกำรควบคุม 
๓.๑ บุคลากรของเทศบาลต าบลหมูสีมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตาม



 
 

(๓) 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 
 

(๔) 
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
๓.๓ การจัดท าให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
๔.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๔.๑ การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน 
ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
     

๓.๒ มีการระบุวัตถุประสงค์ตามภารกิจในด้านต่างๆตาม
กิจกรรม มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ และการควบคุมความเสี่ยง 
๓.๓ กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏบัติงาน
ตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามกิจกรรมอย่างเคร่งครัด 
 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
เทศบาลต าบลหมูสี มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมี
การสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๔.๑  
๑.การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล www.Moosi.go.th  
๒. หน้าเพจ เฟสบุ๊ค เทศบาลต าบลหมูสี  
๓. และเสียงตามสาย 
๔. มีการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารให้ความรู้ใน
ส่วนงานต่างๆของเทศบาล แจกจ่ายเพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผล
การด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และเสียงตามสาย 
เพ่ือสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน 
อย่างสม่ าเสมอ 
๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ โดยการจัดท า
ระบบไลน์ส านักงานเทศบาลต าบลหมูสี ระบบไลน์กลุ่มของ
หน่วยงานย่อย รวมทั้งจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 



              -๔-                                               แบบ ปค.4 ต่อ 
 

(๓) 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(๔) 
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

๕.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
     เทศบาลต าบลหมูสี มีการปรับปรุงแบบสอบถามความ
พึงพอใจของประชาชน และรายงานต่างๆเป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อ เนื่ อง โดยก าหนดให้คณะท างานในการติ ดตาม
ประเมินผลของส านักปลัด กองคลั ง  กองช่ าง  กอง
สาธารณสุขฯ กองการศึกษากองสวัสดิการสังคม และกอง
ส่งเสริมการเกษตร ติดตามประเมินผลแล้วรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 
     - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม  
     - ท าแบบสอบถาม/ ส ารวจความพึงพอใจ 
 

กิจกรรมกำรติดตำมผล 
          เทศบาลต าบลหมูสีมีการติดตามผลการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานในเวที
ประชาคม และท าแบบสอบถาม/ ส ารวจความพึงพอใจต่อ
ประชาชนภายในพ้ืนที่ อย่างสม่ าเสมอ 
   

 
 
ผลกำรประเมินโดยรวม (๕) 
 เทศบาลต าบลหมูสี มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะท าให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว  
 
 
 ลายมือชื่อ .................................................. . 
                                                                               (นายสมเกียรติ  พยัคฆ์กุล) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี 
      วันที่  ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 6   

รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน 

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี  

                          ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลหมูสี ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ
หน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด า เนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน  
                         จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลหมูสี มี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

              แต่อย่างไรก็ดี ยังมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง  และการควบคุมภายในหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปไดด้ังนี้  

   ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน        
                      ๑.๑ กิจกรรม  โครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหมูสี(ประชาคม)  
                            - เจ้าหน้าที่ที่มีหนา้ที่ประชาสัมพนัธม์ีน้อย และอาจท าการประชาสมัพันธ์ไม่ทัว่ถึง และประชาชน 
                                บางท่านมีเวลาว่างไม่ตรงกบัเวลาทีห่น่วยงานนัดประชาคม จึงไม่ไดเ้ข้าร่วม 
   ๑.๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ   

       วิสาหกิจชุมชน 
       - มีระยะเวลาที่จัดการอบรมต้องเร่งรัดให้ตรงกับช่วงฤดูกาลที่ให้บริการท่องเที่ยวของชุมชน  
       - ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เนื่องจากมีอาชีพรับจ้างและไม่เข้าใจหลักการท าแหล่ง 
         ท่องเที่ยวชุมชนเป็นอาชีพเสริม  
 ๑.๓ กิจกรรม โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 
       - ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวต่างถ่ิน มาท่องเที่ยวแล้วทิ้งขยะไว้ใน 
          แหล่งท่องเที่ยว  
 ๑.๔ กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
       - เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
       - บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางรายยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา 

         การศึกษา  

/๑.๕ กิจกรรม... 



-๒- 
๑.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงิน 
       ช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล 

                             - กลุม่คนพิการที่ยังไม่มีบัตรผู้พิการหรือผู้ดูแลขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับ 
                             - ผู้ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง ตกส ารวจจากข้อมูลรัฐบาลและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ  

 ๑.๖ กิจกรรมการส ารวจแปลงที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของผู้ช าระภาษีให้ตรงกับทะเบียน 
       ทรัพย์สิน 

                           - ยังคงส ารวจข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
                           - เว็บไซด์กรมท่ีดินไม่ปรากฏรูปแปลงที่ดิน ท าให้ไม่สามารถก าหนดรหัสแปลงที่ดินได้   
                      ๑.๗  กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  
                           - เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบท าให้เสียเวลาในการด าเนินการ 
                           - มีประชาชนก่อสร้างอาคารโดยไม่มายื่นขออนุญาตก่อสร้าง                
                
             ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน        
                      2.๑ กิจกรรมโครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหมูสี(ประชาคม)  
                            2.1.1 ร่วมประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความส าคัญของการ  
                                     มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                            ๒.๑.๒ ให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากที่สุด 
                      2.๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ   

       วิสาหกิจชุมชน 
                         2.2.๑ การก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมอบรมฯ มีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานมากข้ึน  
                         2.2.2 มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.                             
                      2.3 กิจกรรม โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย  
                            2.3.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน ให้มี ผู้รับผิดชอบ ดูแลอย่างชัดเจน จัดสรรเจ้าหน้าที่ออก 
                                        ปฏิบัติงานทุกวัน 
                            2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
                            ๒.๓.๓ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากขยะและวิธีการก าจัดขยะที่ถูกต้องและมี 
                                     ประสิทธิภาพ  
                       2.4 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
                            2.4.1 ส่งบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา  
                                     การศึกษาให้ครบทุกด้าน 
                            ๒.๔.๒ ก าชับเจ้าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาตามคู่มือปฏิบัติ ตามระเบียบ 
                                     กระทรวงมหาดไทยและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร 
                                     ปกครองส่วนท้องถิ่น 

/๒.๕ กิจกรรมการ ...   



-๓- 
๒.๕ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงิน 

                            ช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล 
       ๒.๕.๑ สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพในระดับชุมชน ระดับอ าเภอ  
                                  ระดับจังหวัด เพ่ือให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ 
                          ๒.๕.๒ มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง และลงพื้นที่ออกบริการทุกหมู่บ้าน  

๒.๖ กิจกรรมการส ารวจแปลงที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของผู้ช าระภาษีให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน 
     ๒.๖.๑ ออกส ารวจลงพ้ืนที่ตามจ านวนแปลงที่ดิน  
     ๒.๖.๒ ได้ขอความร่วมมือจากส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหมูสีในการสืบค้นที่อยู่  
              ในกรณีที่อยู่ไม่มี และท่ีอยู่ไม่ชัดเจน 
๒.๗ กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  
     ๒.๗.๑  ปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง และขออัตราก าลังเพ่ิม  

                          ๒.๗.๒ จัดอบรมให้ความรู้ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุม    
                                   อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

 
  

  

                                                                             ลายมือชื่อ ....................................................  
                                                                                             (น.ส.ชาครียา   ไชยเมือง)                          
                                                                                      นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
                                                                             รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน                            
                                                                                 วันที่  ๑๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓         
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



แบบ ปค. 5 
................เทศบำลต ำบลหมูสี......................... 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด  วันที.่..........๓๐ กันยำยน 256๓.................... 

(๓) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

ส ำนักปลัด 
1) กิจกรรม งานทะเบียบราษฏร การรับ
แจ้งเกิด,แจ้งตาย,แจ้งย้ายที่อยู่ และงานขอ
บ้านเลขท่ี  
   
วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้การบริการประชาชนเปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย และเข้าถึงความต้องการของ
ประชาชน อ านวยความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 
 
 
 
 
 
 

การท างานยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจาก 
๑.ประชาชนยังไม่
เข้าใจขั้นตอนการ
ท างานทะเบียบ 
ราษฏรของทาง
ราชการ 
๒.พื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลมีมาก
ถึง๑๙หมู่บ้าน 
๓.ระบบฐานข้อมูล
งานทะเบียบฯยังมี
ข้อพกพร่อง 
 

1. การแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และ
การกระจายเสียง
ตามสาย 
2. ออกแจกแผ่น
พับให้ความรู้แก่
ประชาชนในวัน
ประชุมหมู่บ้านทุก
หมู่ 
๓.การพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
รองรับระบบ
ฐานข้อมูล
ส่วนกลาง 
 
 

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ท าให้
ยังคงมีความเสี่ยง 
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ 
เพื่อให้การบริการ
ประชาชนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และ
เข้าถึงความต้องการ
ของประชาชน อ านวย
ความสะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการ 
 
 
 
 

๑. ประชาชนยงัขาด
ความเข้าใจใน
ขั้นตอนของการ
ให้บริการ 
๒. ระบบการสื่อสาร
อินเตอร์เน็ตยังมี
ความพกพร่อง 
 
 
 
 
 
 

๑.การก าหนดปฏิทิน
ออกพื้นที่ให้ความรู้
แก่ประชาชนใน
ขั้นตอน และงาน
บริการทะเบียน
ราษฏร์ 
๒.มีการปรับปรุง
เนื้อหาขั้นตอนการ
ให้บริการงานทะเบีย
บให้กระชับและ
เข้าใจง่าย 
๓.มีการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตให้
ทันสมัยสามารถ
รองรับระบบ
ฐานข้อมูลส่วนกลาง
ได ้
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบลหมูสี 
๓๐/ก.ย./256๓ 
  
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
................เทศบำลต ำบลหมูสี......................... 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด  วันที.่..........๓๐ กันยำยน 256๓....................  

 
(๓) 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

ส ำนักปลัด 
๒) กิจกรรม การใช้และรักษารถยนต์
ส่วนกลางของเทศบาล  
   
วัตถุประสงค์  
  เพื่อเตรียมการป้องกัน การวางแผน 
ตรวจเช็คความพร้อมและประสทิธิภาพของ
พาหนะให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย
อยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 

1. การท างานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก
พนักงานขับรถ
ขาดความรอบ
ครอบ เอาใจใส่
ดูแลรถยนต์ 
2. เจ้าพนักงาน
ขาดความ
ระมัดระวังในการ
ขับข่ี 
๓.เจ้าพนักงาน
ขาดการตรวจเช็ค
เอกสารวัน
หมดอายุของ
ใบขับข่ี 
 
 

1. การก าชับให้
พนังงานขับรถดูแล
รักษา และบันทึก
รายงานการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
อย่างสม่ าเสอม 
2. ก าชับให้เจ้า
พนักงานเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการ
ขับข่ี 
๓. ตรวจสอบวัน
หมดอายุของ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวบทั้งวันหมดอายุ
ของใบขับขี่ของเจ้า
พนักงานอยู่เสมอ 
  
 
 

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ท าให้
ยังคงมีความเสี่ยง 
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ 
เพื่อให้เตรียมการ
ป้องกัน การวางแผน 
ตรวจเช็คความพร้อม
และประสิทธิภาพของ
พาหนะให้พร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภัย
อยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 

๑. การบันทึก
รายงานการใช้
รถยนต์ส่วนกลางยัง
ไม่เป็นปัจจุบนั 
๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรอบครอบใน
การตรวจวัน
หมดอายุของใบขับขี่ 
 
 
 
 
 
 

๑.การก ากับให้
เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานการใช้
รถยนตืส่วนกลางให้
เป็นปัจจบุัน 
๒.มีการก ากับดูแล
และตรวจสอบวนั
หมดอายุของใบขับขี่
ของเจ้าพนักงานและ
เร่งรัดให้ด าเนินการ
ต่ออายุใบขับขี่อย่าง
เร่งด่วน 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบลหมูสี 
๓๐/ก.ย./256๓ 
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(๓) 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1) กิจกรรม โครงการการควบคุมโรคติดต่อ
(ไข้เลือดออก)  
   
วัตถุประสงค์  
  เพื่อรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหมูสี 
 
 
 
 
 
 

การท างานยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก 
๑.เป็นปีระบาด
ของไข้เลือดออก 
๒.สิ่งแวดล้อม
บริเวณท่ีอยู่อาศัย
เอ้ือต่อการแพร่
พันธ์ยุงลาย 
๓.ประชาชนขาด
ความร่วมมือใน
การดูแลก าจัด
ลูกน้ าลาย 
   

1. การให้ความรู้
เกี่ยวกับมูลเหตุการ
เกิดปีระบาดของ
ไข้เลือดออกแก่ผู้น า
ชุมชน อสม.และ
ประชาชน 
2. รณรงค์ให้
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมการดูแล
สิ่งแวดล้อมภายใน
บ้านพื่อก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ า
ยุงลาย 
 
 
 
 

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ท าให้
ยังคงมีความเสี่ยง 
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ 
เพื่อให้การป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบล
หมูสีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และโรค
ไข้เลือดออกหมดไป
จากพื้นที ่
 
 
 
 
 

๑. ยังพบประชาชน
เจ็บป่วยเปน็
ไข้เลือดออก 
๒. ประชาชนยงัขาด
การดูแลสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่อยู่อาศัย 
 
 
 
 
 
 

๑.การประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย 
๒.การรณรงค์ให้
ประชาชนดูแล
สิ่งแวดล้อมภายใน
บริเวณบ้าน และ
แจกจ่าย
ทรายอะเบทให้กับ
ประชาชนทุก
ครัวเรือน 
๓.เจ้าหน้าที่ อสม. 
ร่วมติดตามผลและ
รายงานสถาณการณ์
โรคไข้เลือดออก
อย่างใกล้ชิด 
๔.เจ้าหน้าที่เร่งฉีด
พ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลายให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
เทศบาลต าบลหมูสี 
๓๐/ก.ย./256๓ 
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(๓) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

กองคลัง 
1) กิจกรรม การเงินและบัญชี 
  
วัตถุประสงค์  
  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฏีกาเบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน-เบิกจ่ายเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 

การท างานยังไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก 
๑.ระบบ E-LASS
มีการปรับปรุง
การตัดจ่ายผ่าน
ระบบแบบใหม่
เจ้าหน้าที่ยังขาด
คาวมเช้าใจใน
ระบบ 
2. กิจกรรม
เบิกจ่ายมีมาก
เจ้าหน้าที่มีเวลา
ไม่เพียงพอต่อการ
ทบทวนความ
ถูกต้องของฏีกา 
 
 

1. การใช้ระบบไลน์
ในการให้ค าปรึกษา
การท าฏีกาโดย
ระบบE-LASS 
2. การตรวจสอบ
ความถูกต้องของ  
ฏีกาโดยเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ท าให้
ยังคงมีความเสี่ยง 
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ 
เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องของฏีกา
เบิกจ่ายตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการรับเงิน-เบิก
จ่ายเงินของ อปท. 
พ.ศ.๒๕๔๗ 
  
 
 
 
 

๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ ความช านาญ
ในการใช้ระบบ
การเงินและบญัชี
ผ่านระบบ e-LAAS 
๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรอบครอบใน
การตรวจทาน
เอกสารประกอบฏี
กาเบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 

๑.การส่งเจ้าหน้าทีท่ี่
เก่ียวข้องเข้ารับการ
อบรมระบการ
จัดการบัญชีดว้ย
ระบบ e-LAAS  
๒.การก าชับให้
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ในการท าฏีกา
เบิกจ่ายตรวจสอบ
เอกสารประกอบ
ฎีกาให้ละเอียด 
ครบถ้วนก่อนเบิก 
 
 
 
 

กองคลัง 
เทศบาลต าบลหมูสี 
๓๐/ก.ย./256๓ 
 
 
 
 
 
 



 แบบ ปค. 5 
................เทศบำลต ำบลหมูสี......................... 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด  วันที.่..........๓๐ กันยำยน 256๓....................  

(๓) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

กองคลัง 
๒) กิจกรรม งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ 
และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   
วัตถุประสงค์  
    เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด สามารถจัดเก็บรายไดล้ะเอียดครบ
ทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
   
 
 
 
 
 
 

การท างานยังไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก 
๑. ประชาชนบาง
ท่านยังไม่มาช าระ
ภาษีให้ตรงเวลา
และยังมีลูกหนี้
ค้างช าระภาษี 
2. การจัดท าแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 

1. การ
ประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือจาก
ประชาชน 
2. การส่งหนังสือ
แจ้งเตือนการชะร า
ภาษีแก่ประชาชน
ล่วงหน้า 
๓.ออกค าสั่ง
มอบหมายงานให้
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนที่ภาษี
พร้อมทั้งหารือแนว
ปฏิบัติเพื่อห้ได้
ข้อสรุปในการ
พัฒนาระบบแผนที่
ภาษ ี
 
 

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ท าให้
ยังคงมีความเสี่ยง 
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ 
เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้เกิด
ประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
สามารถจัดเก็บรายได้
ละเอียดครบทุก
ประเภทถูกต้อง เป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย และ
เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 
 
 

๑. การจัดเก็บภาษี
ยังไม่เป็นไปตามที่
ประเมินไว ้
๒. ประชาชนยงัขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบการเสีย
ภาษ ี
๓.เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ ความช านาญ
ในเร่ืองการจัดท า
แผนที่ภาษ ี
 
 
 
 
 
 

๑.จัดท าแผ่นพบัให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดเก็บ
ภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แจกให้กับประชาชน 
๒.จัดท าปฏิทนิเพื่อ
ออกส ารวจพื้นที่
ประกอบการจัดท า
แผนที่ภาษีให้เป็น
ปัจจุบนั 
๓.จัดให้มีการอบรม
การจัดท าแผนที่ภาษี
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องและขอ
ความร่วมมือ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 

กองคลัง 
เทศบาลต าบลหมูสี 
๓๐/ก.ย./256๓ 
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(๓) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

กองสวัสดิกำรสังคม 
๓) กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์   
   
วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้การด าเนินการจา่ยเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ และผูป้่วยโรคเอดส์ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

การท างานยังไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก 
๑.ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วย
โรคเอดส์ ไม่รับ
เบี้ยยังชีพตาม
เวลาที่ก าหนด 
และบางรายไม่
สามารถมารับเบี้ย
ด้วยตนเองได้ 
๒.ผู้มีสิทธิรับเบี้ย
ให้บุคคลอื่นรับ
เบี้ยแทนโดยไม่มี
การเซ็นต์ใบมอบ
อ านาจ 
 
 

1. การ
ประชาสัมพันธ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 
๕ วันท าการ  
2. การ
ประสานงานกับ
ผู้น าหมู่บ้านในพื้นที่
แต่ละหมู่บ้านช่วย
อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับเบี้ย
ในการเขียนใบมอบ
อ านาจให้กับผู้รับ
เบี้ยแทนอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ  
 
 
 

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ท าให้
ยังคงมีความเสี่ยง 
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลและต้อง
ปฏิบัติอย่างรอบครอบ 
เพื่อให้การด าเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ และผูป้่วยโรค
เอดส์ เป็นไปดว้ยความ
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 
และหนังสือสัง่การที่
เก่ียวข้อง  
 
 
 

๑. เจ้าหน้าที่มีเวลา
ในการแจกเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ประชาชนแต่
ละหมู่บ้านน้อย 
เนื่องจากพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลมีหลาย
หมู่บ้าน 
๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยโรคเอดส์
ขาดการติดตาม
ข่าวสารของทาง
ราชการท าให้บาง
คนยังไม่มีการเขียน
ใบมอบอ านาจ 
  
 
 
 
 
 

๑.การก าหนดปฏิทิน
การออกจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ ทุกเดือน และมี
การประชาสัมพนัธ์
เสียงตามสาย การ
จ่ายเบี้ยยังชีพอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงวันจา่ย
เบี้ยยังชีพ ให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ทาง
เพจของเทศบาลก่อน
วันจ่ายเบีย้อย่างน้อย 
๕ วัน 
๒.เจ้าหน้าที่
ให้บริการน าใบมอบ
อ านาจออกไปให้
ประชาชนเขียนจน
ครบทุกคน ทุกกรณี 
๓.ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับเบี้ย เปิดบัญชี
เพื่อรับเบี้ยผ่าน
ระบบธนาคาร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลหมูสี 
๓๐/ก.ย./256๓ 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
................เทศบำลต ำบลหมูสี......................... 
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(๓) 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

กองส่งเสริมกำรเกษตร 
๑) กิจกรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลุ่มน้ าล าตะคอง 
   
วัตถุประสงค์  
  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ เรื่อง
การบ าบดัน้ าเสียระดับครัวเรือน ร่วมมือกัน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.การท างานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ค่อยให้
ความส าคัญใน
การบ าบัดน้ าเสีย
ตั้งแต่ระดับต้นแต่
กลับสนใจเพียง
กิจกรรมแก้ปัญหา
ที่ปลายทาง 
 
 
 

1. การติดตาม
ประเมินผลหลังการ
อบรม และออก
ตรวจเยี่ยม
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ 
2. มีการก ากับดูแล
ให้สถาน
ประกอบการมีการ
บ าบัดน้ าเสียก่อน
ปล่อยลงสู่คลอง
สาธารณะ 
 

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ท าให้
ยังคงมีความเสี่ยง 
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การให้ความรู้
เร่ืองการบ าบัดน้ าเสีย
เป็นที่ตระหนักแก่
ชุมชนและร่วมมือกัน
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  
 
 

๑. จ านวนครัวเรือน
และสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาลต าบลหมูสีมี
มาก ท าให้เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถดูแลได้
อย่างทั่วถึง 
 
  
 
 
 
 
 

๑.การก าหนดปฏิทิน
การตรวจเยี่ยม
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการให้ปฏิบัติ
ตามที่ได้รบัการ
อบรมมา 
๒. มีการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ให้
ผู้ประกอบการปฏบิัติ
ตามที่กฏหมาย
ก าหนด 
 
  
 
 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
เทศบาลต าบลหมูสี 
๓๐/ก.ย./256๓ 
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(๓) 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

กองช่ำง 
งานวิศวกรรม 
๑) กิจกรรม การขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 
   
วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้การอนุญาตแบบปลูกสร้างอาคาร 
ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร เป็นไปอย่างถูกต้อง 
แม่นย า และเกิดประสิทธิภาพสงูสุดในการ
ด าเนินงาน 
  
 
 
 

1. การท างานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากเจ้าของ
อาคารไม่เข้าใจ
ข้อก าหนดตาม 
พรบ.ควบคุม
อาคาร 
 
  

1. การให้ความรู้
ด้าน พรบ.ควบคุม
อาคารกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
  
 
 

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ท าให้
ยังคงมีความเสี่ยง 
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การอนุญาต
แบบปลูกสร้างอาคาร 
ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
แม่นย า และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดใน
การด าเนินงาน  
 
 
 

๑. มีเวลาน้อยในการ
ตรวจสอบ
รายละเอียดของ
เอกสารที่ผู้มาขอรับ
บริการน ามาไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

๑. มีการแจกเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกับระเบียบ
ต่างๆและขั้นตอน
ทางราชการแก่ผู้มา
รับบริการ อย่าง
ต่อเนื่อง 
  
 
  
 
 

กองช่าง 
เทศบาลต าบลหมูสี 
๓๐/ก.ย./256๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    แบบ ปค. 5 
กองช่ำง เทศบำลต ำบลหมูสี 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำ ด ำเนินกำรตำมแผนฯ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓   

 
(๓) 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

กองช่ำง 
๒) กิจกรรมการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ (โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์) 
 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้งานบริการด้านไฟฟา้สาธารณะ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอยา่ง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 

1.วัสดุอุปกรณ์  
โซล่าเซลเกิดการ
ช ารุดบ่อยครั้ง  
๒.จุดที่มีความ
เสี่ยงควรติดตั้งไฟ
ถนนมีหลายจุดท า
ให้การติดตั้งไฟ
ถนนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน 
๓.เทศบาลต าบล
หมูสีมีพื้นที่มาก
ท าให้ส ารวจไม่
ทั่วถึง 
 

๑.มีการตรวจสอบ
บ ารุงรักษาให้
อุปกรณ์มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ  
๒.มีการตัดกิ่งไม้ที่

ปกคลุมแนวเสาไฟ
ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน 
๓.จัดสรร

งบประมาณให้
สอดคล้องกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้
มาตรฐาน มีอายุการ
ใช้งานที่คงทนมาก
ขึ้น 

จากการควบคุมที่มีอยู่
มีความเพียงพอและ
ส าเร็จในระดับหนึง่ แต่ 
ยังมีความเสี่ยงเรื่อง 
๑.ไฟฟ้าสาธารณะ
ช ารุดจากภัยธรรมชาติ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมยังไม่ครบ
สมบูรณ์  
๒.อายุการใช้งานของ
อุปกรณ์โซล่าเซลน้อย
เสื่อมคุณภาพได้ง่าย 
 

๑.อุปกรณ์โซล่าเซล
เกิดการช ารุด
เสียหายจากภัย
ธรรมชาติ  
๒.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมยังไม่ครบ
สมบูรณ ์
๓.มีการแจ้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าโซล่าเซล
เสียหายอยู่เสมอ 
 
 
 

๑.จัดสรร
งบประมาณให้
สอดคล้องกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้
งานได้นาน และ
คงทนยิ่งขึ้น 
๒.ตรวจสอบ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ 
/อุปกรณ์ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๓.ตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุม
แนวเสาไฟก่อนเข้าสู่
ฤดูฝน 
 
 

กองช่าง 
เทศบาลต าบลหมูสี 
๓๐/ก.ย./256๓ 
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(๓) 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
งานบริหารการศึกษา งานนิเทศภายใน ให้
ค าปรึกษาแนะแนวการศึกษา 
๑) กิจกรรมการประเมินภายใน (SAR) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลหมูสี 
วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้งานบริหารการศึกษาและงานสง่เสริม
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  
 
 
 
 
 

1.การท างานยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากบุคลากร
ครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
ยังขาด
ประสบการณ์ใน
การจัดท าการ
ประเมิน
สถานศึกษา 
  
 

1. ด าเนินการ
จัดการประเมิน
ภายในสถานศึกษา
(SAR)อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี  
 
  
 

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ท าให้
ยังคงมีความเสี่ยง 
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้งานบริหาร
การศึกษาและงาน
ส่งเสริมการศึกษา
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด   
 
 
 
 

๑. เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรครู ขาด
ความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ด าเนินการประเมิน
ภายในสถานศึกษา 
  
 
 
 
  

๑.ร่วมประชุม/
ตรวจสอบการจัดการ
ประเมินภายใน
สถานศึกษา(SAR)กับ
คณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒฺจากภายนอก
สถานศึกษาอยา่ง
สม่ าเสมอ 
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รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด  วันที.่..........๓๐ กันยำยน 256๓....................  

(๓) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรครู
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   
วัตถุประสงค์  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรครูให้ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถและพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 

การท างานยังไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก 
๑.ครูผู้ดูแลเด็กยัง
ขาดประสบการณ์
ในสายงานดูแล
เด็กตามวัย
พัฒนาการ 
 
 

1. ส่งเสริมให้
บุคลากรครูเข้ารับ
การอบรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ์สอน
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

มีการควบคุมภายใน
แต่ยังไม่เพียงพอ ท าให้
ยังคงมีความเสี่ยง 
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ครูให้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถและ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
  
 
 

๑. การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กประถม
วัยยังขาด
ประสบการณ์การ
เชื่อมโยงแผนการ
เรียนการสอนกับ
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก
ตามวัย 
๒. การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิธีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
การออกแบบหน่วย
การเรียน ยังไม่
หลากหลาย 
 

๑.การส่งครูผู้ดูแล
เด็กเข้ารับการอบรม
อย่างต่อเนื่อง 
๒.ใช้เคร่ืองมือเกณฑ์
การประเมินครูตาม
มาตรฐานศนูย์พฒันา
เด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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                                                                                                                                 ลายมือชื่อ.................................................................. 
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                       วันที่  ๑๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


