
            แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เทศบาลต าบลพันนา 

เรียน   นายอ าเภอสว่างแดนดิน 
 

           เทศบาลต าบลพันนา  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่  ๑  เดือน  

ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 

๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล  ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่

เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ร่วมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ ด าเนินงาน  

          จากผลการประเมินดังกล่าว  เทศบาลต าบลพันนาเห็นว่าควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้  
          ๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
             ๑.๑) กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล  การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี การ พัฒนา
พนักงานส่วนเทศบาล พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่มีการโอนย้ายบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
              ๑.๒) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ ระบบการค้นหาหนังสือราชการจากหน่วยงานอ่ืนยังล่าช้าหากมีข้อราชการ
ด่วนจะท าให้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อก าหนดเวลา  
              ๑.๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่สามารถพยากรณ์ ล่วงหน้า
ได ้ประกอบกับขาดแคลนก าลังเจ้าหน้าที่และวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ  
              ๑.๔) กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส ระบบข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรงกับ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ บางคนไม่ได้
อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ท าให้การประสานข้อมูลกรณีการเสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือกรณีบัตรประจ าตัวหมดอายุท าให้ข้อมูล 
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยง  
              ๑.๕) กิจกรรมการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาสามปี เนื่องจากประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการ ประชุม
ชาคมในทุก ระดับ ขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประชาคมว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการ ท าประชาคมใน
ระดับต่างๆ ประกอบการประชาชนมีทัศนคติต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ จะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการ  
 
 
 



-๒- 
แบบ ปค. ๑ 

             ๑.๖) กิจกรรมด้านงานนิติการ ระเบียบ กฎหมายไม่เป็นปัจจุบันท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความ
ล่าช้า  
             ๑.๗) งานการเงินและบัญชี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่
เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจ าปีแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนมาก  
         ๑.๘ )  งานแผนที่ภาษีและเบียนทรัพย์สิน  มีการควบคุมที่เพียงพอ  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  คือการจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจากเทศบาลอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษี  จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
         ๑.๙) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคง
มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมา
ช าระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป  
        ๑.๑๐) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด
จ้างและปริมาณงานมาก ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน และมีระเบียบ 
กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม ่ 
        ๑.๑๑) งานไฟฟ้า สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่พียงพอ และการบริหารจัดการในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้ มาตรฐานยังไม่เพียงพอ ต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ  
        ๑.๑๒) กิจกรรมการเขียนแบบก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ และขาดความช านาญในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการเขียนแบบ  
        ๑.๑๓) กิจกรรมการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การด าเนินการส ารวจไม่เป็นปัจจุบัน และการเก็บรายละเอียดพ้ืนที่
การก่อสร้างไม่ละเอียด  
        ๑.๑๔) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านกิจกรรมนันทนาการ
และกีฬาโดยตรง และขาดความละเอียดรอบคอบ  
        ๑.๑๕) กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  
        ๑.๑๖) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานการเงินและ
ด้านการพัสดุ และการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
        ๑.๑๗) กิจกรรมงานการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข และ
ประชาชนยังไม่มีตระหนักในการสร้างป้องกันสุขภาพของตนเองหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ องค์กรชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีก าหนด เป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคภัยร่วมกันอย่างชัดเจน ทั้งยังมีจ านวนงบประมาณไม่เพียงพอ
ผู้ปฏิบัติงานขาดการปฏิบัติงานยังมีความไม่พร้อมของบุคลากร เนื่องจากต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งมีอยู่น้อย ท า
ให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่ทันการณ์  
       ๑.๑๘) กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ยังมีการตกค้างของขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ โดยเฉพาะถนนเส้นทางหลวง
ทางหลัก ซ่ึงปัญหาเกิดจากรถเก็บขนสภาพเก่าท าให้เสียบ่อยท าให้งานไม่เป็นไปตามแผนการออกเก็บขน ยังคงเกิดการ
ตกค้างของขยะในชุมชนในบางจุด  
      



-๓- 
แบบ  ปค. ๑ 

 
    ๑.๑๙) กิจกรรมด้านงานธุรการ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังต้องได้รับการฝึกอบรมและฝึกฝน ด้านงานธุรการ
ของหน่วยงาน ตรวจสอบ โดยเห็นได้จากการ การจัดท าหนังสือราชการ ยังมีความผิดพลาดด้านเนื้อความในหนังสือราชการ
ที่ไม่ตรง จุดประสงค์ของหนังสือราชการที่จะส่ง  
   ๑.๒๐) กิจกรรมด้านงานบริหารการตรวจสอบ พบว่าเทศบาลได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  จึงมีค าสั่งให้
หัวหน้าส านักปลัดเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ท าให้การวางระบบควบคุมภายในและการรายงานผลยังไม่ถูกต้องเพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้   ความสามารถพอ 
 
       ๒.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
           คณะท างานและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ตามคาสั่งเทศบาลต าบลพันนาร่วมกัน
ประชุม วางแผน และปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามระบบการควบคุมภายในขององค์กร ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามความเสี่ยงของกิจกรรมทั้ง ๒๐ กิจกรรม  

 
 
 
 

(นายสนั่น  ชินมา) 
นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

                                                                                                                          แบบ  ปค. ๔ 
เทศบาลต าบลพันนา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 

     ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม  
        เทศบาลต าบลพันนาได้พิจารณาแต่ละปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมพิจารณาว่าองค์กร
มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีการยอมรับและปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้  
     ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร  
- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการ
ประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก  
- มีทัศนคติที่มีเหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณและการด าเนินงาน  
    ๑.๒ ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม   
         มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทกุคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว  
- พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดจริยธรรมและ
แนวทางการปฏิบัติ  
- ฝ่ายบริหารส่งเสริมสนับสนนุวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม  
     ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร  
- มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ
ต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน  
- มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้
ทักษะและความสามารถท่ีต้องการส าหรับการปฏิบัติงาน  
- มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน 

ทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

 
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร  
      ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ภายในเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือให้องค์กรขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานไปในทิศทางท่ีอยู่ในระเบียบ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบังคับ
ให้ปฏิบัติตาม และรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบและการ
ประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในและ
หน่วยตรวจสอบภายนอก โดยสนับสนุนหน่วยรับตรวจ 
(ส านัก/กอง) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๙และผู้บริหาร  
    ๑.๒ ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม เทศบาลต าบลพันนามี
ข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
และเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ พร้อมทั้งก าชับและการสั่ง
การจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนให้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ข้อก าหนดด้านจริยธรรม  
    ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
เทศบาลต าบลพันนาได้ปฏิบัติตามการก าหนดหลักเกณฑ์ 
ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรโดยการจัดท า
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในการสรรหาบุคลากร เพ่ือให้ตรงกับ
งานที่จะปฏิบัติ และมีการคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามความเหมาะสม 

 



-๕- 
แบบ  ปค.  ๔ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

    ๑.๔ โครงสร้างองค์กร  
- มีการจัดโครงการและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยตรวจรับ  
 - มีการแสดงแผนภูมิการจัดการองค์กรที่ถูกต้อง และ
ทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ  
    ๑.๕ การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 - มีการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้ง
พนักงานทุกคนให้ทราบ  
    ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร  
 - มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการ ว่าจ้าง
บุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ 
ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม  
 - การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
- มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ  
ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
   ๒.การประเมินความเสี่ยง  
เทศบาลต าบลพันนามีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานในองค์กร 
ด้วยวิธีที่เป็นระบบอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้  
   ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ  
- มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ ด าเนินงาน  
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้  
- มีแผนการแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับ ทราบและ 
เข้าใจตรงกัน 
 

   ๑.๔  การจัดท าแผนผังโครงสร้างองค์กร เทศบาลต าบล
พันนามีการจัดท าแผนผังโครงสร้างองค์กร และออกค าสั่ง
เทศบาลต าบลพันนา ที ่๒๑๑ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งและ
มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง (ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ )โดยระบุหน้าที่
ของแต่ละบุคคลให้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆตามโครงสร้าง
ส่วนราชการที่ก าหนดตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาล
ต าบลพันนา 
   ๑.๕ การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ เทศบาล
ต าบลพันนา มีการมอบอ านาจความรับผิดชอบ โดยผู้บริหาร
ได้มอบอ านาจให้ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  
   ๑.๖ นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร เทศบาลต าบล
พันนา การก าหนดหลักเกณฑ์ ความรู้ ทักษะและ
ความสามารถของบุคลากรในการรับสมัคร บรรจุแต่งตั้ง 
เพ่ือให้ตรงกับงานที่จะปฏิบัติ  
   ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
เทศบาลต าบลพันนา มีการวางระบบการตรวจสอบภายใน ซ่ึง
มีหน่วยตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงกับนายกและปลัดเทศบาล 
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในและมีการเสนอ
ผลการตรวจสอบ เพ่ีอให้ผู้บริหารน าไปพิจารณาวางแนว
ทางการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ท างาน  
    ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ เทศบาลต าบล
พันนา มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยยึดตามแนวนโยบายของผู้บริหาร 
ที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖) 
และ พระราชบัญญัติก าหนดและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 



-๖- 
แบบ ปค .๔ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม  
- มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน ในระดับ  
กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน 
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ  
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้ การยอมรับ  

๒. ๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง  
- มีการระบุและการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจาก 
ปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การ
ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงทาง การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
- มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ ความส าคัญ ของความเส่ียง  

- มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ 
ผลกระทบของความเส่ียงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะ เกิดความเส่ียง  

๒.๕ การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง  
- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและ 
ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  
- มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดข้ึนจาก
การ ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  
- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  
- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนด 
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  
๓. กิจกรรมควบคุม  
เทศบาลต าบลพันนามีการประเมินความเพียงพอของการ 
ควบคุมภายในโดยพิจารณา จากกิจกรรมควบคุมที่ส าคัญ 
เหมาะสมเพ่ือความเพียงพอและมีประสิทธิผล  
๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตาม วัตถุประสงค์ 
และผลการประเมินความเสี่ยง  
๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ 
กิจการควบคุม 

๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม เทศบาลต าบลพันนา มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตามกิจกรรม โดยให้
บุคลากรทุกคนประเมินความเสี่ยงจากหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย
ของตนเอง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างานโดยไม่ถูก
ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในและ ภายนอก  
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง เทศบาลต าบลพันนามีการ วิเคราะห์
ปัจจัยความเสี่ยงจากทั้งภายใน และภายนอก เช่น การปรับลด
หรือเพ่ิมบุคลากร การใช้เทคโนโลย ีสมัยใหม่ e-LLAS e-GP และ
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร รวมถึงระบบการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
เข้ามาอีกท้ังการ เปลี่ยนแปลงระเบียบข้อกฎหมาย การเมือง  
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทศบาลต าบลพันนามี การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น จึงได้
ก าหนดเกณฑ์ความส าคัญและผลกระทบและ โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง จากการปฏิบัติงานของแต่ละ กอง เปรียบเทียบกับผล
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ ภายในและภายนอก  
๒.๕ การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง  
เทศบาลต าบลพันนา ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของ
องค์กร โดยให้ข้าราชการพนักงานทุกคนถือปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ข้อบังคับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละ ด้าน และให้หน่วย
ตรวจสอบภายในสอบทานการวาง ระบบควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบอยู่เสมอ  
กิจกรรมการควบคุม เทศบาลต าบลพันนาได้มีการ ก าหนด
กิจกรรมการควบคุม ตามวัตถุประสงค์และผลของ การประเมิน
ความเสี่ยง ซึ่งบุคลากรทุกคนทราบถึง ความส าคัญของการ
ด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ เป็น อย่างดี และมีการก าหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยมี การจัดท าแผนผังโครงสร้าง
องค์กร และออกค าสั่งเทศบาลต าบลพันนาที่ ๒๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง 
แต่งตั้งและมอบหมายงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง (ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) ตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๓) โดย ระบุหน้าที่ของแต่ละบุคคล
ให้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ตามโครงสร้างส่วนราชการที่
ก าหนด และถือปฏิบัติงาน  



 
-๗- 

แบบ ปค .๔ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     ๓.๓ มาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม และเพียงพอ  
     ๓.๔ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่ เสี่ยงต่อความ
เสียหายตั้งแตต่้นจนจบ เช่น การอนุมัต ิการ บันทึกบัญชี และการดแูลรักษาทรัพยส์ิน  
     ๓.๕ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานของ องค์กรเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และคณะรัฐมนตรี  
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  
การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมี  
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรประเมินควร พิจารณาความ
เหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์  

    ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรางานส าหรับการ บริหารและ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  
    ๔.๒ มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน การเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมต ิคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
   ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ บันทึกบัญชีไว้
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู ่ 
   ๔.๔ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและ เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหา และจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่
เกิดข้ึนและแนวทางการ แก้ไข  
  ๔.๕ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการ ด าเนินงานขององค์กร  
  ๔.๖ มีการรับฟังและพิจารณาขอ้ร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน  

๕. การติดตามประเมินผล  
    เทศบาลต าบลพันนา ได้พิจารณาความเหมาะสมของ ระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายในขององค์กร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน  
    ๕.๑ มีการก าหนดให้มีการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
   ๕.๒ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายในที่
ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
  ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ ควบคุมภายใน และ
ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเองหรือการ ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 

ตามระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  
เทศบาลต าบลพันนา มีการนาระบบ
สารสนเทศและ การสื่อสาร เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล โดย มีการจัดทาบัญชีและ
การเงิน ผ่านระบบ e-LLAS การจัดซื้อจัดจ้าง
ทางระบบ e-GP ทา ให้ลดความเสี่ยงในการ
บันทึกข้อมูลผิดพลาด รวมถึงการ ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
 ๕. การติดตามประเมินผล  
การติดตามประเมินผล เทศบาลต าบลพันนา 
มี การจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสมเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมและเป้าหมายในการ ด าเนินงาน
ระดับกิจกรรม และมีการติดตามประเมินผล 
ความพอเพียงการวางระบบการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้ง
ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน  



-๘- 
แบบ ปค. ๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 ๕.๔ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  
 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม  
       จากการวิเคราะห์ผลส ารวจ เทศบาลต าบลพันนา ยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม ๒๐ กิจกรรม คือ  
ส านักปลัดเทศบาล  
    ๑) กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี การ พัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  
    ๒) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ ระบบการค้นหาหนังสือราชการจากหน่วยงานอ่ืนยังล่าช้าหากมีข้อราชการด่วนจะท า
ให้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อก าหนดเวลา  
    ๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่สามารถพยากรณ์ ล่วงหน้าได้ 
ประกอบกับขาดแคลนก าลังเจ้าหน้าที่และวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ  
    ๔) กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส ระบบข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรงกับข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ บางคนไม่ได้อาศัยอยู่
จริงในพื้นที่ท าให้การประสานข้อมูลกรณีการเสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือกรณีบัตรประจ าตัวหมดอายุท าให้ข้อมูล การ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยง  
    ๕) กิจกรรมการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาสามปี เนื่องจากประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการ ประชุมชาคมในทุก 
ระดับ ขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประชาคมว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการ ท าประชาคมในระดับต่างๆ 
ประกอบการประชาชนมีทัศนคติต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ จะต้องเป็นผู้ด าเนินการ  
    ๖) กิจกรรมด้านงานนิติการ ระเบียบ กฎหมายไม่เป็นปัจจุบันท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความล่าช้า  
กองคลัง  
    ๗) งานการเงินและบัญชี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจ าปีแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนมาก  
    ๘) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจากเทศบาลอยู่ระหว่างข้ันตอน
การจัดท าแผนที่ภาษี จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป  
 
 
 
 



-๙- 
                                                           แบบ ปค. ๔ 

๙) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาชาระภาษี
ล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป  
      ๑๐) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
และปริมาณงานมาก ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน และมีระเบียบ 
กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่  
กองช่าง  
       ๑๑) งานไฟฟ้า สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่พียงพอ และการบริหารจัดการในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ได้ มาตรฐานยังไม่เพียงพอ ต้องส่งเสริพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ    
       ๑๒) กิจกรรมการเขียนแบบก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ และขาดความช านาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ในการเขียนแบบ 
       ๑๓) กิจกรรมการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การด าเนินการส ารวจไม่เป็นปัจจุบัน และการเก็บรายละเอียดพื้นที่การ
ก่อสร้างไม่ละเอียด  
       ๑๔) กิจกรรมบริหารงานทั่วไป(งานธุรการ) เอกสารมีจ านวนมากท าให้สถานที่เก็บเอกสารและตู้เก็บเอกสารไม่
เพียงพอ  
กองการศึกษา  
       ๑๕) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านกิจกรรมนันทนาการ
และกีฬาโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งท าให้
งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ  
       ๑๖) กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากขาด
แคลนบุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอ่ืนนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ท าให้ปริมาณงานมาก  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
       ๑๗) กิจกรรมงานการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข และ
ประชาชนยังไม่มีตระหนักในการสร้างป้องกันสุขภาพของตนเองหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ องค์กรชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีก าหนด เป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคภัยร่วมกันอย่างชัดเจน ทั้งยังมีจ านวนงบประมาณไม่เพียงพอ
ผู้ปฏิบัติงานขาดการปฏิบัติงานยังมีความไม่พร้อมของบุคลากร เนื่องจากต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งมีอยู่น้อย ท า
ให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่ทันการณ์  
       ๑๘) กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป ยังมีการตกค้างของขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ โดยเฉพาะถนนเส้นทางหลวง
ทางหลัก ซ่ึงปัญหาเกิดจากรถเก็บขนสภาพเก่าท าให้เสียบ่อยท าให้งานไม่เป็นไปตามแผนการออกเก็บขน ยังคงเกิดการ
ตกค้างของขยะในชุมชนในบางจุด  
 
 
 



-๑๐- 
                        แบบ ปค. ๔ 

        ๑๙)กิจกรรมด้านงานธุรการ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังต้องได้รับการฝึกอบรมและฝึกฝน ด้านงานธุรการของ
หน่วยงาน ตรวจสอบ โดยเหน็ได้จากการ การจัดท าหนังสือราชการ ยังมีความผิดพลาดด้านเนื้อความในหนังสือราชการที่ไม่
ตรง จุดประสงค์ของหนังสือราชการที่จะส่ง  
       ๒๐)กิจกรรมด้านงานบริหารการตรวจสอบ พบว่าเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมีเพียงคนเดียว
ต้องท าการ ตรวจสอบ ๑ ส านัก ๔ กอง และ ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกท้ังระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ ตลอดเวลา รวมถึงงานสอบทานผลการวางระบบการควบคุมภายในและการรายงานผล ยังตรวจพบความ
เสี่ยงจากการเบิกจ่าย งบประมาณของหน่วยงานย่อย เนื่องจาก(ส านัก/กอง)มีการเบิกจ่ายงบประมาณในหน่วยงาน  

 
 
 

                                                     ผู้รายงาน 
(นายสนั่น  ชินมา) 

นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


