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เทศบาลต าบลบ้านบาก 
 

อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 



 

ค าน า 

  เทศบาลต าบลบ้านบาก ได้ด าเนินการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านบากเป็นหน่วยงาน
ของราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงได้จัดท าขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ภายใต้พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการวางระบบการตรวจสอบภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การด าเนินการ
ปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ
ปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง รวมถึงการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในอาศัยการปฏิบัติด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบาย รวมถึงระเบียบของหน่วยงาน เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและให้มีการประเมินผลการควบคุมขั้นตอน 
ทุกหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลบ้านบาก ทั้งนี้ได้ก าหนดกรอบระเบียบและแนวทางการปฏิบัติการควบคุม
ภายในให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

  คณะกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านบาก ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นของการจัดท าควบคุมภายในที่ดีในหน่วยงาน หากมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
ย่อมท าให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จเพ่ิมยิ่งขั้น ทั้งยังปูองกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและความผิดพลาด
จากการไม่เข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 

 

       คณะกรรมการจัดท ารายงานควบคุมภายใน 
                  เทศบาลต าบลบ้านบาก 

               ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

เร่ือง                   หน้า 

ค าน า               ก 
สารบัญ              ข 
 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ  ปค.๑            ๑ – ๓ 

 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  แบบ ปค. ๔          ๔ – ๘ 

 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  แบบ ปค. ๕        ๙ – ๒๓ 

 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน        ๒๔ – ๒๕ 
ของผู้ตรวจสอบภายใน  แบบ ปค. ๖ 

ภาคผนวก ก               ก 
 ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านบาก เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบและ    ก-๑ 

ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านบาก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน นายอ าเภอศรีสมเด็จ 
 

เทศบาลต าบลบ้านบาก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ 
เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านบาก เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้ การก ากับดูแลของนายอ าเภอศรี
สมเด็จ แต่ยังคงพบความเสี่ยงอยู่ และได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้  

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
๑.๒ กิจกรรการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑.๓ กิจกรรมปูองกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฟ้ืนฟู

กิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
๑.๔ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
๑.๕ งานงบประมาณ 
๑.๖ งานนโยบายและแผน 
๑.๗ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๘ งานด้านสารบรรณ 
๑.๙ งานด้านกฎหมายและคดี 
๑.๑๐ กิจกรรมปัญหาลดภาวะโลกร้อน/ การก าจัดขยะ 
๑.๑๑ กิจกรรมโครงการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 
๑.๑๒ งานการศึกษาปฐมวัยกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๒.๑ งานบริหารงานทั่วไป 

1) จัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานเพ่ือสรรหาบุคลากร 
2) สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม 

๒.๒ กิจกรรการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑) ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลให้มีการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด าเนินการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง รวมทั้งให้มีการรายงานสรุปผล
ประจ าป ี

 



 

๒.๓ กิจกรรมปูองกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฟ้ืนฟู
กิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน 

1) มีการก าหนดโครงสร้างของส่วนราชการในองค์กร 
2) ก าหนดภารกิจมอบหมายงานให้กับบุคลกร 
3) ก าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4) ด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านและโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมวิถี

ประชาธิปไตยให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
๒.๔ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 

๑) จัดอบรบและเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติด้านส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ ให้เกิดความช านาญ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ 

๒) จัดหาบุคลากรด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
๒.๕ งานงบประมาณ 

1) การก าหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินของเทศบาลอย่างชัดเจน  
2) ผู้ก ากับดูแลเสนอแนวทางการบริหารงาน  และงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย  รวมถึง

มีการจัดอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหาร 
๒.๖ งานนโยบายและแผน 

1) สนับสนุนให้ พนักงานร่วม อบรม และประชาคม 
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.๗ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายให้ชัดเจน 
2) จัดส่งพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมให้มีความรู้ช านาญ 
3)จัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนประจ าปีและแผนปฏิบัติการเฉพาะในแต่ละด้านใน

ครอบคลุมประเภทของสาธารณภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
๒.๘ งานด้านสารบรรณ 

๑) ได้มีการส่งหนังสือหรือการติดต่อประสานงานในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เป็น
เวลาล่วงหน้า 2 - 3 วัน 

๒.๙ งานด้านกฎหมายและคดี 
1) มีการจัดท าแผนงานที่ชัดเจน 
2) จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ในการปฏิบัติงาน 
๒.๑๐ กิจกรรมปัญหาลดภาวะโลกร้อน/ การก าจัดขยะ 

๑) ส่งบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 
๒) ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและก าจัดขยะ

อย่างถูกวิธี 
๓) จัดงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย 

๒.๑๑ กิจกรรมโครงการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 
1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ 
2) ประชุมผู้เกี่ยวข้องและคณะท างาน เพ่ือปรึกษาหารือวางแผนการด าเนินงาน 
3)ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโทษของโรคติดต่อ 
4) ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 
 
 



 

๒.๑๒ งานการศึกษาปฐมวัยกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑) ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นเป็นแนวทางในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒) จัดตั้งงบประมาณ 

 

                                                   
(นายศราวุฒิ  สวัสดิผล) 

      ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านบาก 
                                                  วันที่ ๓๐  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.๔ 
เทศบาลต าบลบ้านบาก 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ส านักปลัดเทศบาล 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้เกิด
ทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนด
แนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง 
รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต 
อ านาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     มีการก าหนดวั ตถุประสงค์ และเปู าหมายในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จ มีการระบุความเสี่ยง
อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่า เมื่อน าไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ กิจกรรม
ควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ท า
ให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 

     สภาพแวดล้อมการควบคุมของส านักปลัดฯ  ใน
ภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล  มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยง
เดิมตามแบบ ปค.๔ ในงวดปีที่ผ่านมา)  
     อย่างไรก็ตาม  ด้วยมีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ  
หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม  ท าให้มีเรื่องที่ต้อง
ปรับปรุง ดังนี้ 
     งานบริหารงานทั่วไป /งานงบประมาณ /งานนโยบาย
และแผน /งานสารบรรณ /งานกฎหมายและคดี /
กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน และการก าจัดขยะ /
กิจกรรมโครงการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ /กิจกรรมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด /
กิจกรรมการให้บริการวิธีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
/กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน  
 
 
 
 

     มีการประเมินความเสี่ยงโดยน ากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการ
กับความเสี่ยงต่างๆ ทีผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการ
ปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้  
 

     ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม 
เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามสมควร  โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน ก ากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม  



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน 
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยัง
บุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ ใช้ข้อมูลสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดวิธีติดตาม
การด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ หากพบ
ข้อบกพร่องได้มีการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันท ี
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้  
ด้านบุคลากร   
     ๑. ครูไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนไม่เป็นตามเกณฑ์ท่ี 
ก.ท. ก าหนด 
     ๒. ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๔ คน   มีวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ด้านอาคารสถานที่ 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก ถนนสัญจรไปมาบริเวณ
ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพเป็นดินเหนียวพ้ืนผิวต่าง
ระดับสัญจรไปมาไม่สะดวกอาจเกิดอันตรายกับเด็กและ
ผู้ปกครอง,ภูมิทัศน์ด้านหน้าเสาธงชาติบริเวณด้านหน้าอาคาร
ควรพัฒนาและปรับปรุง, ขาดรางระบายน้ ารอบอาคาร,
กระจกหน้าต่างโรงอาหารแตกและช ารุด 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ ถนนบริเวณหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นหลุมโคลนและมีน้ าขังสัญจรไปมาไม่
สะดวก,ไม่มีเสาธงชาติที่เป็นมาตรฐาน, ไม่มีสนามเด็กเล่นและ

งานในส่วน งานกิจการประปา งานปูองกันฯ งาน
การเกษตร และงานรักษาความสะอาดการขนถ่ายขยะ
และสิ่งปฏิกูล ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
เพ่ิมเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว  
 

     ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มี
ระบบสารสนเทศที่สามารใช้ได้ครอบคลุมทั้ง ส านัก/กอง 
ที่อยู่ ในสังกัด เทศบาลต าบลบ้านบาก รวมทั้งจัดหา
รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ 
ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร 
 
 
-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระ
โดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดท า
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพ่ือสั่ง
การแก้ไขและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 
 
 
 
    แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็นหลายงาน
ตามโครงสร้างส่วนราชการจากการวิเคราะห์ประเมินผล
ตามองค์ประกอบการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  พบความเสี่ยง
ในภารกิจ คือ งานการศึกษาปฐมวัย (กิจกรรมการพัฒนา
เด็กเล็ก) 
    จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง  (แบบติดตาม  ปค.๕) พบว่า 
ภารกิจการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการควบคุมที่
เพียงพอประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ 
๑. มีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
๒. ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๓. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินการ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในด้านต่างๆ 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
ไม่มีมุ้งลวด 
 
 
 
 
 
 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก ถนนสัญจรไปมาบริเวณ
ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพเป็นดินเหนียวพ้ืนผิวต่าง
ระดับสัญจรไปมาไม่สะดวกอาจเกิดอันตรายกับเด็กและ
ผู้ปกครอง 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ ถนนบริเวณหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นหลุมโคลนและมีน้ าขังสัญจรไปมาไม่
สะดวก 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑. จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
๒. จัดท าสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคารและด าเนินการปรับปรุง
อาคารที่ให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ 
๔. สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(๑) จัดท าสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมากข้ึน 
(๒) จัดท าสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคารและด าเนินการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็ก 
(๓) จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ 
(๔) สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
ในการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน  “กิจกรรมการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” พบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอ 
ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ    
๑. มีการพัฒนาจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 

๔. คณะกรรมการตรวจก ากับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน 
๕. สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ
เพ่ือพิจารณาปรับปรุง 

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงในเรื่อง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก ถนนสัญจรไปมาบริเวณ
ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพเป็นดินเหนียวพ้ืนผิว
ต่างระดับสัญจรไปมาไม่สะดวกอาจเกิดอันตรายกับเด็ก
และผู้ปกครอง,ภูมิทัศน์ด้านหน้าเสาธงควรพัฒนาและ
ปรับปรุง,ขาดรางระบายน้ ารอบอาคาร,กระจกหน้าต่างโรง
อาหารแตกและช ารุด,ประตูเปิดปิดลูกบิดช ารุดใช้ไม่ได้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ ถนนบริเวณหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหลุมโคลนและมีน้ าขังสัญจรไปมา
ไม่สะดวก,ไม่มีเสาธงชาติที่เป็นมาตรฐาน, ไม่มีสนามเด็ก
เล่นและไม่มีมุ้งลวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สื่อการเรียนการสอนใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคารและบริเวณเสาธง
ให้สะอาดเรียบร้อย 
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 
- รายงานผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานให้ทราบทุกเดือน
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 

- การเรียนรู้และมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน 
- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคารและบริเวณเสาธง
ให้สะอาดเรียบร้อย 

- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 

- สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๒. มีการจัดท าสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคารและด าเนินการ
ปรับปรุงอาคารที่สถานที่ให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
๓. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองในการ
ด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ 
๔. สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง ในเรื่อง 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก ถนนสัญจรไปมาบริเวณ
ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพเป็นดินเหนียวพ้ืนผิวต่าง
ระดับสัญจรไปมาไม่สะดวกอาจเกิดอันตรายกับเด็กและ
ผู้ปกครอง,ภูมิทัศน์ด้านหน้าเสาธงชาติบริเวณด้านหน้าอาคาร
ควรพัฒนาและปรับปรุง, ขาดรางระบายน้ ารอบอาคาร,
กระจกหน้าต่างโรงอาหารแตกและช ารุด 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ ถนนบริเวณหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นหลุมโคลนและมีน้ าขังสัญจรไปมาไม่
สะดวก,ไม่มีเสาธงชาติที่เป็นมาตรฐาน, ไม่มีสนามเด็กเล่นและ
ไม่มีมุ้งลวด 

- รายงานปัญหาและความต้องการเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณา 

- งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

- รายงานปัญหาและความต้องการเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณา 
- งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 เทศบาลต าบลบ้านบาก  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ  มีประสิทธิผลและ
เพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามท่ีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 
      ชื่อผู้รายงาน        . 
                 (นายศราวุฒิ  สวัสดิผล) 
                      ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านบาก 
       วันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ . 

 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 

เทศบาลต าบลบ้านบาก 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  256๓ 
 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความ
เหมาะสมกับภารกิจ 
2. เพื่อให้การปฏบิัติงานมี
ประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
๓. เพื่อให้บุคลากรปฏิบตัิงาน
ด้านต่างๆ ตรงตามลักษณะ
งานนั้นๆ  

 
 
1. รายละเอียดแนวทาง
ปฏิบัติยังไม่ชัดเจนของ
เจ้าหน้าท่ีในการลด
ขั้นตอนในการท างาน 

๒. คุณสมบตัิและการ
ก าหนดลักษณะการ
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน
และชัดเจนในการ
มอบหมายงานของแต่
ละบุคคลต่องานด้าน
ต่างๆ 
 

 
 
   ผู้บังคับบัญชาก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน 
   ก าหนดให้รายงานปัญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานทันทีที่มีปัญหา
เกิดขึ้น เพื่อจะได้หาวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างทันท่วงท ี
   แบ่งงานก าหนด
ผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
และรวบรวมรายงานเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
อย่างเคร่งครัด     
 

 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บรหิารมีผลดี
ต่อการควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไมเ่พียงพอ  
งานบริหารงานท่ัวไป ยังพบว่า
การควบคุมการปฏิบตัิงาน
และปรมิาณบุคลากรยังมไีม่
เพียงพอและเหมาะสมในงาน
ด้านอื่นๆ ยังคงต้องปรับปรุง
ความเสีย่งเพิ่มเติม 
 

 
ความเสี่ยง 
   รายละเอยีดแนวทางปฏิบัตยิังไม่
ชัดเจนของเจ้าหน้าท่ีในการลด
ขั้นตอนในการท างาน 
ผลกระทบ 
1. การปฏิบัติงานไม่สมัฤทธ์ิผลตรง
ตามเปูาหมายและวัตถุประสงค ์
2. ท าให้ประชาชนอาจได้รับข้อมลู
ที่ไม่ถูกต้องและสมบรูณ ์
สาเหตุ 
1. เกิดจากการไม่บุคลากรที่มี
ความจ าเพาะต่องานท่ีปฏิบัต ิ
2. เนื่องจากบุคลากรที่มีอยูไ่มไ่ด้รบั
การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ที่ขาดบุคลากรด้านนั้นๆ 

 
 
1. จัดท าแผนอัตราก าลัง
พนักงานเพื่อสรรหาบคุลากร 
2. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม
อบรม 

 
 
(365 วัน) 
30 ก.ย. 2562 
1. นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ 
 

 

 

 

 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 

    1.๑. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อควบคุมสถานการณ์ยา
เสพติด ความรุนแรงของ
ปัญหาในพ้ืนท่ี และเพื่อสร้าง
จิตส านึกและพลังประชาชนให้
เข้ามามสี่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ พร้อมหยดุยั้ง
คนรุ่นใหม่ไม่ให้เข้าไปติดยา
เสพติด 

 
 
 
 
1. การด าเนินการหรือ
ด าเนินการตามโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาต าบล 
หรือในข้อบัญญัติประจ าป ี

 
 
 
 
   มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และการ
มอบหมายจากผู้บรหิาร
อย่างเป็นทางการในการ
จัดท าโครงการและการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บรหิารมีผลดี
ต่อการควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่เพียงพอ  
งานปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  ยังคงต้องปรับปรุง
ความเสีย่งเพิ่มเติม 
 
 

 
 
 
ความเสี่ยง 
   ไม่มีการด าเนินการหรือ
ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาต าบล หรือใน
เทศบัญญตัิประจ าป ี
ผลกระทบ 
   ท าให้การด าเนินงานตามภารกจิ
ไม่ส าเร็จตามเจตนารมณ์หรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  การ
ด าเนินการไมเ่ป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้
สาเหตุ 
   การจัดท าโครงการไม่อยู่ใน
ลักษณะต่อเนื่องในรูปแบบโครงการ
ระยะยาว ส่งผลให้ไม่สัมฤทธ์ิผลใน
โครงการ และยังมีโครงการทีต่ั้งไว้
แต่ไมไ่ดด้ าเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี และยังขาดการบรูณา
การร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
   ผู้บงัคับบัญชาควบคุม 
ดูแลให้มีการด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ด าเนินการ
ประสานงานระหว่างผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ให้มีการรายงานสรุปผล
ประจ าป ี

 
 
 
 
(365 วัน) 
30 ก.ย. 2562 
1.หัวหน้าส านัก
ปลัดฯ 

 

 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 

    1.๒. กิจกรรมป้องกัน
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ฟ้ืนฟู
กิจกรรมอบรมลกูเสือ
ชาวบ้าน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนรัก
ชาติศาสนาพระมหากษตัริย ์

2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
   การด าเนินงานหรือ
ด าเนินการตาม
โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาต าบล หรือ
ในข้อบัญญัติประจ าป ี

 
 
 
 
 
 
 
   มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และการ
มอบหมายจากผู้บรหิารอย่าง
เป็นทางการในการจัดท า
โครงการและการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บรหิารมีผลดี
ต่อการควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่เพียงพอ
ยังคงต้องปรับปรุงความเสี่ยง
เพิ่มเตมิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.ไม่มีบุคลากรที่มคีวามรู้
กับปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบ 
2. ขาดงบประมาณใน
การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
1. มีการก าหนดโครงสร้างของส่วน
ราชการในองค์กร 
2. ก าหนดภารกิจมอบหมายงานให้กับ
บุคลกร 
3. ก าหนดหน้าที่ในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร 
4. ด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้านและโครงการฝึกอบรม
การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
(365 วัน) 
30 ก.ย. 2562 
1.หัวหน้าส านัก
ปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. งานส่งเสริมการเกษตรและ
ปศุสัตว์ 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อการส่งเสริมพัฒนา และ
การจัดการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม การจัดหาและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า การพัฒนา
ระบบชลประทาน  การส่งเสริม
การผลิต  และการใช้ปุ๋ยอย่างถูก
วิธี  จัดหาวิทยากรตลอดจน
เทคโนโลยีการผลติสมัยใหมเ่พื่อ
เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่
เกษตรกรในต าบล 
 

 
 

 
 
 
   งานส่งเสริมการเกษตรไมม่ี
การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และจัดท าแผนงาน
การส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์
อย่างชัดเจน และขาด
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 

 
 
 
   มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และการ
มอบหมายจากผู้บรหิาร
อย่างเป็นทางการในการ
จัดท าโครงการและการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บรหิารมี
ผลดตี่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง 
 

 
 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บรหิารมผีลดีต่อการควบคุม
และตดิตามในระดบัหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ  งานส่งเสริมการเกษตร  
ยังคงต้องปรับปรุงความเสี่ยง
เพิ่มเตมิ 
 
 
 

 
 
 
   ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล 
ให้มีการประสานงานระหว่างผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ก าหนดให้จัดท าแผน
ด าเนินการประจ าปี และ
มอบหมายให้มีการรายงาน
สรุปผลประจ าปี 
ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล 
ให้มีการประสานงานระหว่างผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  รวมทั้ง
ก าหนดให้จัดท าแผน
ด าเนินการประจ าปี และ
มอบหมายให้มีการรายงาน
สรุปผลประจ าป ี
 

 
 
 
   จัดอบรบและเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัตดิ้าน
ส่งเสริมเกษตรและปศุ
สัตว์ ให้เกิดความ
ช านาญและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
สมบูรณ ์
   จัดหาบุคลากรด้าน
การเกษตรและปศุสตัว์ 
เพื่อปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและสมบูรณ ์

 
 
 
(365 วัน) 
30 ก.ย. 2562 
1.หัวหน้าส านัก
ปลัดฯ 

 
 
 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. งานงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้การวางแผนและ
ก าหนดวงเงินงบประมาณ
ประจ าปี  และแผนงาน
งบประมาณล่วงหน้า
สอดคล้องกับภารกิจ  และ
แผนงานของหน่วยงาน  
ตลอดจนสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล 

2. เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
และประหยดั  สามารถบรรลุ
เปูาหมายของหน่วยงาน 

 
 
   การด าเนินการงบประมาณ
ไม่มีวางแผน และจดัสรร
งบประมาณไม่เพียงพอใน
ระยะปีงบประมาณ จึงท าให้
การใช้จ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บรหิารมี
ผลดตี่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง 

 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บรหิารมผีลดีต่อการควบคุม
และตดิตามในระดบัหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ  งานงบประมาณยังคง
ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิม่เตมิ 
 

 
 
   การด าเนินงานไมเ่ป็นไป
ตามแผน  เนื่องจากการ
จัดสรรงบประมาณมีความ
ล่าช้า 

 
 
1.การก าหนดนโยบาย
การใช้จ่ายเงินของ ทต. 
อย่างชัดเจน  
2.ผู้ก ากับดูแลเสนอแนว
ทางการบริหารงาน  
และงบประมาณให้
เป็นไปตามนโยบาย  
รวมถึงมีการจดัอบรม
สัมมนาให้กับผู้บรหิาร 

 
 

(365 วัน) 
30 ก.ย. 61 

1.หัวหน้าส านัก
ปลัดฯ 

2.นักวิเคราะห์
นโยบายและ

แผนช านาญการ 
 

 

 

 
 
 
 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔. งานนโยบายและแผน 

วัตถุประสงค์ 

   เพื่อจัดท า เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

   ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน และปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบ 
 

 
 
   มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานชัดเจนโดยยึดหลัก
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
   แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนประจ าปี
งบประมาณ และรายงานให้
ผู้บริหารทราบ และปิด
ประกาศโดยเปดิเผยให้
ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 
30 วัน 
 

 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บรหิารมี
ผลดตี่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยัง
ไม่เพียง   
 

 
 
   งานนโยบายและแผน ของ สป. 
มีแผนปฏิบตัิการประจ าปีในระดบั
องค์กร  แต่ยังไม่มีแผนปฏิบตัิเพื่อ
ใช้ปฏิบัติประจ าปี  ท าให้ไม่มีการ
ก าหนดวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติใน
การจัดท าแผนฯ และการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ   
   ไม่มีการประสานงานกับส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับการตดิตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและชัดเจน  ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นปัจจุบัน   คือ
ระบบการบันทึกข้อมลูการเบิกจ่าย
งบประมาณในระบบ E-Plan การ
บันทึกข้อมูลยังไมเ่ป็นปัจจุบัน ท า
ให้ไม่ทราบยอดข้อมูลเบิกจ่ายที่
แท้จริง ต้องใช้วิธีอื่นๆ เก็บข้อมูล
เพิ่มเตมิ 
 
 
   เจ้าหน้าท่ีไดร้ับมอบหมายให้

 
 
    ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล
ให้มีการประสานการตดิตาม
ผลการด าเนินการตามแผน 
ระหว่างผูต้ิดตามประเมินผล
กับผู้ให้ข้อมูลการด าเนินการให้
เป็นระบบ และมีแนวทาง
ชัดเจน 
   ก าหนดห้วงเวลาของให้
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนฯ กับส่วนงานตา่งๆเป็น
รายไตรมาส  เพื่อเสนอต่อปลดั
ฯ และคณะกรรมการตดิตาม
ประเมินผลการด าเนินการตาม
แผน เพื่อสรุปผลและรายงาน
ต่อผู้บริหารและสภาเทศบาล
ตามระเบียบอยา่งน้อยปีละ
สองครั้ง 
 
 
 
   ประสานงานกับส่วนงานท่ี

 
 

1.สนับสนุนให้ พนักงาน
ร่วม อบรม และ
ประชาคม 
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ี  ของ
ประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

(365 วัน) 
30 ก.ย. 61 

1. นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

ช านาญการ 
2. หัวหน้าส านัก

ปลัดฯ 



 

ปฏิบัติภารกิจอื่นเพิ่มเติมในลักษณะ
ปฏิบัติหน้าท่ีประจ า และภารกิจ
มอบหมายบางภารกิจเป็นการ
ปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างใช้เวลามากใน
การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน
และผู้น าและประชาชนในพ้ืนท่ีทั้ง 
๘ หมู่บ้าน 
     การจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวกับการจดัท าแผนพัฒนาฯ  
และแผนด าเนินงานประจ าปยีังไม่
เป็นระบบระเบยีบ  ท าให้ยากต่อ
การค้นหาเพื่อน ามาวิเคราะห์ในการ
จัดท าแผนให้ตรงตามความต้องการ
ของประชาชน 

ปฏิบัติหน้าท่ีบันทึกข้อมลูการ
ผลเบิกจ่ายในระบบ E-Plan 
บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน
เพื่อให้การติดตามประเมินผลฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

  



 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๕. งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและเพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัของ
เทศบาลเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   เพื่อให้แผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั และภัย
ธรรมชาติ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถปฏิบัตไิด้
จริง เพื่อช่วยเหลือประชาชน
จากภัยพิบัตติ่างๆ ได้ทันท่วงท ี
 

 
 
 
   มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และ
การมอบหมายจากผูบ้ริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
จัดท าโครงการและการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บรหิารมี
ผลดตี่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง 
 

 
 
 
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้าน
บาก มีการจัดท าแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปี  แตไ่ม่มีการตดิตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน  
เนื่องจากการประสานงานภายในยัง
ไม่ชัดเจน   

 
 
 
๑. ผู้บังคับบญัชาควบคุม ดูแล  
รวมทั้งก าหนดให้จัดท าแผน
ด าเนินการประจ าปี และ
มอบหมายให้มีการรายงาน
สรุปผลประจ าเดือน/ปตีาม
ความเหมาะสม 
๒. ความเข้าใจในการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับยังไม่ชัดเจน ไม่
เพียงพอ 
๓. การรวบรวมเอกสารทาง
กฎหมายยังไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 
 
 
1. ปรับปรุงค าสั่ง
มอบหมายให้ชัดเจน 
2. จัดส่งพัฒนาบุคลากร
เข้าร่วมการฝึกอบรมให้
มีความรู้ช านาญ 
3.จัดท าแผนปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนประจ าปี
และแผนปฏิบัติการ
เฉพาะในแต่ละด้านใน
ครอบคลมุประเภทของ
สาธารณภัยในพื้นที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

(365 วัน) 
30 ก.ย. 61 

1.เจ้าหน้าท่ี
ปูองกันฯ 

2.หัวหน้าส านัก
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๖. งานด้านสารบรรณ
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การบริหารงานหนังสือ    
ราชการเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.  
2526 

 
 
   มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และ
การมอบหมายจากผูบ้ริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
จัดท าโครงการและการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
   การปฏิบัติงานบางครั้ง
เกิดความล่าช้า เนื่องจาก
เมือมีการติดต่อประสานงาน
ประชาชนไม่อยู่บ้านต้อง
ออกไปท างานในช่วง
กลางวัน 

 
 
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้าน
บาก มีการจัดท าแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปี  แตไ่ม่มีการตดิตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน  
เนื่องจากการประสานงานภายในยัง
ไม่ชัดเจน   

 
 
   ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล  
รวมทั้งก าหนดให้จัดท าแผน
ด าเนินการประจ าปี และ
มอบหมายให้มีการรายงาน
สรุปผลประจ าเดือน/ปตีาม
ความเหมาะสม 

 
 
   ได้มีการส่งหนังสือ
หรือการตดิต่อ
ประสานงานในการ
จัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ เป็น
เวลาล่วงหน้า 2 - 3 วัน 

 
 

(365 วัน) 
30 ก.ย. 61 

1.เจ้าหน้าท่ี
ปูองกันฯ 

2.หัวหน้าส านัก
ปลัดฯ 

๗. งานด้านกฎหมายและคดี 
วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ให้การออกเทศบัญญัติ
บังคับต าบล ถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
2. เพื่อให้การรวบรวมเอกสาร
และหลักฐานประกอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และ
การมอบหมายจากผูบ้ริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติงานและการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บรหิารมี
ผลดตี่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง 
 

 
 
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้าน
บาก มีการจัดท าแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปี  แตไ่ม่มีการตดิตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน  
เนื่องจากการประสานงานภายในยัง
ไม่ชัดเจน   

 
 
การปฏิบัติงานบางครั้งเกิด
ความล่าช้า เนื่องจาก
ประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมาย
ที่ชัดเจน และขาดผู้รบัผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานดา้นกฎหมาย
อย่างชัดเจน 

 
 
1. มีการจัดท าแผนงาน
ที่ชัดเจน 
2. จัดให้มีการ
ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

 
 

(365 วัน) 
30 ก.ย. 61 

1.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

2.หัวหน้าส านัก
ปลัดฯ 

 

 



 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๘. งานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

    ๘.๑. กิจกรรมปัญหาลด
ภาวะโลกร้อน/ การก าจัดขยะ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกของ
ประชาชนและเยาวชนจัดเก็บ
ขยะอย่างถูกวิธี 
2. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

 
 
 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และ
การมอบหมายจากผูบ้ริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
จัดท าโครงการและการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
   การปฏิบัติงานบางครั้ง
เกิดความล่าช้า เนื่องจาก
เมื่อมีการติดต่อประสานงาน
ประชาชนไม่อยู่บ้านต้อง
ออกไปท างานในช่วง
กลางวัน 

 
 
 
 
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้าน
บาก มีการจัดท าแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปี  แตไ่ม่มีการตดิตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน  
เนื่องจากการประสานงานภายในยัง
ไม่ชัดเจน   

 
 
 
 
1. บุคลากรไม่มีความรู้ใน
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ขาดงบประมาณใน
การด าเนินการ 
3. ไมม่ีบรเิวณหรือพื้นที่
ในการก าจัดขยะ 

 
 
 
 
๑. ส่งบุคลากรที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

๒. ฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีในเรื่อง
การคัดแยกขยะก่อนท้ิงและ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธ ี

๓. จัดงบประมาณเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านขยะมลูฝอย 

 
 
 
 

(365 วัน) 
30 ก.ย. 61 

1.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่

มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    ๘.2. กิจกรรมโครงการ
ป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 
โรคไข้หวัดนก  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเป็นการเตรยีมความ
พร้อมปูองกันและควบคมุโรค
ไข้หวัดนก / ไขห้วัดใหญ่และ
โรคตดิต่ออุบัติใหม่ทีเ่ป็นปัญหา
ส าคัญให้กับพ้ืนท่ีในต าบล 

 
 
 
 
   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และ
การมอบหมายจากผูบ้ริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติงานและการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
   การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บรหิารมผีลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่ง 
 

 
 
 
 
   ส านักปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านบาก มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี  แตไ่ม่มีการ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  เนื่องจากการ
ประสานงานภายในยังไม่
ชัดเจน   

 
 
 
 
1. ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ในเรื่องโรคตดิต่อ 
2. ขาดเครื่องมือวัสดุ
งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
1. แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องและคณะท างาน 
เพื่อปรึกษาหารือวางแผนการด าเนินงาน 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
โทษของโรคติดต่อ 
4. ปฏิบัตติามหนังสือสั่งการ 

 
 
 
 

(365 วัน) 
30 ก.ย. 61 

1.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

2.หัวหน้าส านัก
ปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐวัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุม
ภายในที่มี

อยู่ 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
งานการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ มี คุ ณภาพแ ละ  ผ่ า นกา ร
ประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
 
   การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สาเหตุ 
   จากเกณฑ์การประเมินของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการ
ด าเนินงานยังไมไ่ดม้าตรฐาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก ถนน
สัญจรไปมาบริเวณดา้นหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสภาพเป็นดินเหนียวพ้ืนผิวต่าง
ระดับสัญจรไปมาไม่สะดวกอาจเกดิ
อันตรายกับเด็กและผู้ปกครอง,ภูมทิัศน์
ด้านหน้าเสาธงชาติบริเวณด้านหนา้
อาคารควรพัฒนาและปรบัปรุง, ขาด
รางระบายน้ ารอบอาคาร,กระจก
หน้าต่างโรงอาหารแตกและช ารดุ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ 
ถนนบริเวณหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เป็น
หลุมโคลนและมีน้ าขังสัญจรไปมาไม่

 
 

ส.ค.๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 
 
   แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็นหลายงานตามโครงสรา้งส่วน
ราชการจาก การวเิคราะห์ประเมนิผล
ตามองค์ประกอบ หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบ
ความเสีย่งในภารกิจ  คือ  งาน
การศึกษาปฐมวัย (กิจกรรมการพฒันา
เด็กเล็ก) จากการตดิตามผลตามแบบ
รายงานการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุง พบว่า 
ภารกิจการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีการควบคุมทีเ่พียงพอประสบ
ผลส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ 
๑. มีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายมากข้ึน 
๒. ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ี

 
 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบาก ถนนสัญจรไปมา
บริเวณด้านหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพเป็น
ดินเหนียวพ้ืนผิวต่างระดับ
สัญจรไปมาไม่สะดวกอาจ
เกิดอันตรายกับเด็กและ
ผู้ปกครอง,ภมูิทัศน์
ด้านหน้าเสาธงชาติบริเวณ
ด้านหน้าอาคารควรพัฒนา
และปรับปรุง, ขาดราง
ระบายน้ ารอบอาคาร,
กระจกหน้าต่างโรงอาหาร
แตกและช ารดุ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองผักตบ ถนน
บริเวณหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นหลุมโคลนและ
มีน้ าขังสัญจรไปมาไม่
สะดวก,ไม่มเีสาธงชาติที่

 
 
๑.ใช้เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ่น
เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 
ศพด. 
๒. จัดตั้ง
งบประมาณ     
 
 
 
 

 
 
๑. ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ 
๒. นักวิชาการศึกษาฯ 
๓. หัวหน้าสถานศึกษาฯ 
๔. ผู้ดูแลเด็ก 



 

สะดวก,ไม่มเีสาธงชาติที่เป็นมาตรฐาน, 
ไม่มสีนามเด็กเล่นและไมม่ีมุ้งลวด 

 
 
 
 

ให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๓. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในด้านต่างๆ 
๔. คณะกรรมการตรวจก ากับดูแล
คุณภาพนมโรงเรียน 
๕. สรปุผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับเพื่อ
พิจารณาปรับปรุง 

เป็นมาตรฐาน, ไม่มีสนาม
เด็กเล่นและไมม่ีมุ้งลวด 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
            ชื่อผู้รายงาน          . 
                         (นายศราวุฒิ  สวัสดิผล) 
                        ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านบาก  
                  วันที่ ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. 

 

 

 



 

แบบ ปค. ๖ 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านบาก 

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลต าบลบ้านบาก ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้าน
บาก มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                      
 (นางร าไพ  ทรัพย์ประเสริฐ) 

      ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
      วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจ
พบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยง 

    ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป รายละเอียดแนวทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ในการลดขั้นตอน
ในการท างาน และคุณสมบัติและการก าหนดลักษณะการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนและชัดเจนในการมอบหมาย
งานของแต่ละบุคคลต่องานด้านต่างๆ 

    ๑.๒ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่มีการด าเนินการหรือด าเนินการไม่ครบถ้วนตาม
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาต าบล หรือในเทศบัญญัติประจ าปี 



 

    ๑.๓ กิจกรรมปูองกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฟื้นฟูกิจกรรม
อบรมลูกเสือ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้กับปริมาณงานที่รับผิดชอบ และขาดงบประมาณในการด าเนินงาน 

    ๑.๔ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ ไม่มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และจัดท า
แผนงานการส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์อย่างชัดเจน และขาดผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 

    ๑.๕ งานงบประมาณ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณมีความ
ล่าช้า 

    ๑.๖ งานนโยบายและแผน มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานชัดเจนโดยยึดหลักตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

    ๑.๗ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจ าปี และการ
มอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการจัดท าโครงการและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

    ๑.๘ งานด้านสารบรรณ มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจ าปี และการมอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการจัดท าโครงการและการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

    ๑.๙ งานด้านกฎหมายและคดี การปฏิบัติงานบางครั้งเกิดความล่าช้า เนื่องจากประชาชนยังไม่
เข้าใจกฎหมายที่ชัดเจน และขาดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายอย่างชัดเจน 

    ๑.๑๐ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บุคลากรไม่มีความรู้ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ขาด
งบประมาณในการด าเนินการ และไม่มีบริเวณหรือพ้ืนที่ในการก าจัดขยะ 

    ๑.๑๑ กิจกรรมโครงการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ในเรื่องโรคติดต่อ และขาดเครื่องมือวัสดุงบประมาณในการด าเนินงาน 

    ๑.๑๒ งานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ๑.๑๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก ถนนสัญจรไปมาบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมีสภาพเป็นดินเหนียวพ้ืนผิวต่างระดับสัญจรไปมาไม่สะดวกอาจเกิดอันตรายกับเด็กและผู้ปกครอง,ภูมิทัศน์
ด้านหน้าเสาธงชาติบริเวณด้านหน้าอาคารควรพัฒนาและปรับปรุง, ขาดรางระบายน้ ารอบอาคาร,กระจก
หน้าต่างโรงอาหารแตกและช ารุด 

    ๑.๑๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ ถนนบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
หลุมโคลนและมีน้ าขังสัญจรไปมาไม่สะดวก,ไม่มีเสาธงชาติที่เป็นมาตรฐาน, ไม่มีสนามเด็กเล่นและไม่มีมุ้งลวด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒. การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

    ๒.๑ จัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานเพ่ือสรรหาบุคลากร  
    ๒.๒ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม 
    ๒.๓ ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลให้มีการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด าเนินการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการรายงาน
สรุปผลประจ าปี 

    ๒.๔ มีการก าหนดโครงสร้างของส่วนราชการในองค์กร ก าหนดภารกิจมอบหมายงานให้กับบุคลกร 
ก าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านและ
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

    ๒.๕ จัดอบรบและเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติด้านส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ ให้เกิดความช านาญและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ และจัดหาบุคลากรด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและสมบูรณ์ 

    ๒.๖ การก าหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินของ ทต. อย่างชัดเจน และผู้ก ากับดูแลเสนอแนวทางการ
บริหารงาน  และงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย  รวมถึงมีการจัดอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหาร 

    ๒.๗ สนับสนุนให้ พนักงานร่วม อบรม และประชาคม และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  ของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    ๒.๘ ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายให้ชัดเจน จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมให้มีการพัฒนาความรู้
ทีช่ านาญ และจัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนประจ าปีและแผนปฏิบัติการเฉพาะในแต่ละด้านในครอบคลุม
ประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

    ๒.๙   ได้มีการส่งหนังสือหรือการติดต่อประสานงานในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เป็น
เวลาล่วงหน้า 2 - 3 วัน 

    ๒.๑๐ มีการจัดส่งบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่ในเรื่องการคัด
แยกขยะก่อนทิ้งและก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และจัดงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย 

    ๒.๑๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ ประชุม
ผู้เกี่ยวข้องและคณะท างาน เพ่ือปรึกษาหารือวางแผนการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโทษ
ของโรคติดต่อ และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 

    ๒.๑๒ ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ศพด. และจัดตั้งงบประมาณ     

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ภาคผนวก  ก 

 
 

ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านบาก  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบและ 

ประเมินผลการควบคุมภายใน 
เทศบาลต าบลบ้านบาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านบาก 

ที่ ๓๒๒ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน 

       

 ตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัด
วางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านบาก มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบ
กับเทศบาลต าบลบ้านบาก ได้ออกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบาก ที่ ๓๒/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ นั้น   

อาศัยความตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ประกอบกับนายประสพสุข  ภารยาท ต าแหน่ง
ปลัดเทศบาลฯ เกษียณอายุราชการด้วยเหตุสูงอายุ จึงขอยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านบาก ที่ ๑๙๐/๒๕๖๒ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลต าบลบ้านบาก ดังนี้ 

คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน 

   ๑.  นายฉัตราวรรษ  คงจันทร์  ต าแหน่งปลัดเทศบาลฯ   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางพิชาดา  ท าสุนา    ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
   ๓.  นายกฤษฎาพร ลุนพิจิตร  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
   ๔.  นายอนันต์  พิมณะวัน  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
   ๕.  นางร าไพ ทรัพย์ประเสริฐ   ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดฯ  กรรมการ 
   ๖.  นางกัญญาภัทร  ศิริตวรโชต ิ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
   ๗.  นางสาวเกษศิริญญา  บูรณะกิติ ต าแหน่งนักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ  กรรมการและ
เลขานุการ 
 

/โดยมีบทบาท............. 



 

-๒- 
 

โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

 1. อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 2. ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
 3. รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
หน่วยงานของรัฐ 
 4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
 5. จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕6๒ 

 
 
 
 
 
 

(นายศราวุฒิ  สวัสดิผล) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านบาก 

 
 

 


