
แบบ ปค.4 
เทศบาลตำบลวังโพธิ ์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕61 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
        1.1 มีคำสั ่งแบ่งการแบ่งงานและมอบหมาย
หน้าที่การงานของทุกกองงานเป็นประจำทุกปี และมี
การกำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
        1.2 มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานกันภายในองค์กรเป็น
ประจำทุกเดือน 
        1.3 มีสายงานการบังคับบัญชาเป็นระบบและ
ชัดเจน 
        1.4 มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรใน
สำนักปลัดให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
        1.5 คำสั่งเทศบาลตำบลวังโพธิ์ที่ 652/๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และคณะทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุม
ภายใน เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ลงวันที่ 8  ตุลาคม 2561 

 
       1.1 จากการประเมินคำสั่งการแบ่งงานมี
ไปตามความเหมาะสม การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามคำสั่งแบ่งงาน และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
       1.2 มีการนำข้อมูลในการประชุมมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
       1.3 บุคลากรในสำนักงานให้ความเคารพ
และเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาหากมีคำสั่งในทางที่ถูก 
       1.4 บุคลากรในองค์กรได้มีการเข้าร่วม
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
       1.5 ผู้ที่มีคำสั่งได้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่าง
เคร่งครัด 
 



๒. การประเมินความเสี่ยง 
       2.1 ในการประเมินความเสี่ยงเทศบาลตำบลวัง
โพธิ์มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 
      2.2 ในแต่ละกองงานได้มีการระบุความเสี่ยงของ
งานนั้นๆอย่างชัดเจน 
      2.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 
      2.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
      2.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
      2.2 ทุกตำแหน่งในส่วนงานขององค์กรมี
การสำรวจความเส ี ่ยงของงานตนเองอย่าง
ชัดเจน 
      2.3 ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา 
      2.4 ได้มีการจัดทำการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ตามกำหนดระยะเวลา 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
        คำสั่งเทศบาลตำบลวังโพธิ์ที่ 562/๒๕61 เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ
คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์  ลงวันที่ 8  ตุลาคม 2561 เพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยงจากงานต่างๆอย่างชัดเจน 

 
       มีการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดและ
ชัดเจน 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
เทศบาลตำบลว ั งโพธิ์  ได้ มีการวางระบบ

สารสนเทศและการสื ่อสารที ่ยังทันสมัยและปรับปรุง
ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น ทางเว็บไซต์เทศบาล 
www.wongphocity.go.th เพจเฟสบุ ๊คของเทศบาล 
“เทศบาลตำบลวังโพธิ์” และกลุ่มไลน์ต่างๆของเทศบาล 
เสียงตามสาย และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆในชุมชน 

 
       ระบบข้อมูลสารสนเทศมีการพัฒนาที่ดี
ขึ ้นและสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข่าวสาร
ระหว่างประชาชนและหน่วยงาน และมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลปรับปรุงระบบให้
เป ็นป ัจจ ุบ ันอย ู ่ เสมอ แต ่ในส ่วนของการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ยังมีปัญหาคือได้
ยินไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีจุดกระจายเสียงที่ยังไม่
ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที ่ 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
         5.1 คำสั่งเทศบาลตำบลวังโพธิ์ที่ 562/๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ลงวันที่ 8  ตุลาคม 2561 
       5.2 มีการประเมินจุดอ่อนของทุกงานเป็นประจำ
ทุกปีภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ 

 
      5.1 ผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้
ดำเนินการปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด 
      5.2 มีการจัดวางระบบควบคุมภายในเป็น
ประจำทุกปีและแล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่
กำหนด 

http://www.wongphocity.go.th/


 
 
       ลงชื่อ.......................................................... 
              (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
       ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์... 
       วันที่...28....เดือน...มกราคม....พ.ศ...2562.. 
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานบริหารงานบุคคล 
    การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล การ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อสรรหาบุคลากรให้ตรงตามตำแหน่งที่มีใน
กรอบอัตรากำลัง 

 
 
 
 
 

 

การดำเนินการสรรหา
อัตรากำลังแต่ละ
ตำแหน่งยังไมต่รงตาม
กับความต้องการ ไม่
ตรงตามกับช่วง
ปีงบประมาณที่
กำหนดไว้ในแผน
อัตรากำลัง 

-มีแผนอัตรากำลัง 3 
ปี ควบคุมอัตราว่าง
และจำนวนคนท่ีมีอยู่ 
-มีคำสั่งแบ่งงานแต่ละ
ส่วนราชการที่แบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ชัดเจน 

-ควบคุมจากอัตราวา่ง
ตามกรอบแผน
อัตรากำลังทีล่ดลง
หรือไมม่ีตำแหน่งว่าง 
-มีการควบคุมกำกับดูแล
จากผู้บังคับบัญชา 

-การบรรจุแต่งตั้ง โอน
(ย้าย) ไม่เป็นไปตาม
แผนอัตรากำลัง 
-บุคลากรบางตำแหน่ง
ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม
ม า ต ร ฐ า น ก ำ ห น ด
ตำแหน่ง 
-การพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดยังไม่
เหมาะสม ขาดความ
ต่อเนื่อง 

กระตุ้นผู้บริหารให้มีการ
สรรหาตัวบุคคลให้ตรง
ตามกับจำนวนและ
ระยะเวลาที่กำหนดใน
แผนอัตรากำลัง 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลดัเทศบาล 

 
 
 
            ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ.์............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2561............... 
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน  
- ความสำเร็จของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น

มาปฏิบัต ิ
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลฯสนใจ และ
เข้ามามสี่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ปัญหาแตล่ะชุมชน เพื่อทำให้การจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังโพธิเ์ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ 

 

ความสำเร็จในการ
จัดทำแผนน้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

มีการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการในเรื่อง
ของความสำเรจ็ของ
แผนพัฒนา 

ดูจากตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมา
ปฏิบัต ิ

เมื่อมีการจัดทำ
งบประมาณไม่นำ
โครงการที่มีอยู่ใน
แผนพัฒนามาดำเนิน 
การ แต่เลือกทำ
โครงการทีไ่ม่มีใน
แผนพัฒนา จึงต้องมี
การจัดทำแผนเพิ่มเติม
ขึ้น จึงทำให้ค่า
ความสำเร็จในการ
จัดทำแผนน้อย 

ควรนำโครงการที่มีอยู่ใน
แผนมาดำเนินการจัดทำ
ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
สำนักปลดัเทศบาล 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562............... 
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
      การปฏิบัติงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้กิจกรรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัยภัย/
แล้ง /อุทกภัย/ วาตภัย มคีวาม
พร้อมท่ีสามารถบริการช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงที 

 
 
 
 
 
 

-  เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบไม่ใช่สาย
งานโดยตรง จึงไม่มีความรู้ ความ
ชัดเจนขาดประสบการณ์ในการ
ช่วยเหลือประชาชนขาดการอบรม
ฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ประกอบกับขาดการสำรวจ
สภาพแวดล้อมภายนอก และขาด
ระบบการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก ในการเฝ้าระวงั
การช่วยเหลืองานป้องกันและ
บรรเทาภัยต่าง ๆ 

- จัดส่งบุคลากรเข้ารบั
การอบรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- จัดฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีการฝึกซ้อม
แผนด้านป้องกันภัย
ทางถนนและสาธารณ
ภัยอื่นๆ 
- ดำเนินการปรบัปรุง
การรับแจ้งเหตุสา
ธารณภัย 

- บุคลากรมีความรู้เพิม่
มากขึ้น 
- การบริหารจัดการภัย
แต่ละภัยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
-สามารถรับแจ้งเหตุได้
เร็วและเช่ือถือได ้

- ประชาชนยังขาด
ความเข้าใจในการ
บริหารจดัการภัย 
- อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ยังไม่เพียงพอ 

- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน 
มอบหมายงานหน้าที่ให้มี
ความชัดเจนภารกิจในการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน 
ทะเบียนควบคุมเบิกจ่าย
ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ กรณีไม่อยู่ให้มี
ผู้ทำหน้าที่แทนปรับปรุง
ข้อมูลเดมิ สำรวจข้อมูล
เพิ่มเตมิจากสภาพ 
แวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก 
เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ปรับปรุงแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
สำนักปลดัเทศบาล 

 
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

     - การประสานแผนกับศูนย์
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอ จังหวัด กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน โดยปรับปรุง
แผนตลอดเวลาเพื่อให้เกิด
ความพร้อมได้ทั้งใน
ปัจจุบันและใน 
อนาคต 
 - บูรณาการฝึกอบรมและ
ฝึกปฏิบัติกับกจิกรรมด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยจัดให้มีการ
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบตัิการ
ช่วยเหลือประชาชน 

 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562...............  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานธุรการ 
    - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน
สารบรรณทุกประเภท รวมทั้ง งาน
เลือกตั้ง งานพัสดุและเบิกจ่ายที่
เกี่ยวข้องหรือท่ีไดร้ับมอบหมาย 
โดยปฏบิัติงานภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องมากมาย จึงต้อง
มีความรอบรู้ รอบคอบ  
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพ 

 
 

การปฏิบัติงานอาจเกิดความ
ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด
ทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบ
กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
2560 มีการแกไ้ข /เพิ่มเติม
บ่อยครั้ง  อาจทำให้เกิดความ
ผิดพลาดและความเสียหายแก่
เจ้าหน้าท่ี  

จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านงาน
พัสดุและเบิกจ่าย 
 

บุคลากรมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 
 

- พรบ.จัดซื้อจัดจา้งฯ 
มีการแก้ไข /เพิ่มเติม
บ่อยครั้ง 
- อุปกรณ์ในการ
ทำงานยังไม่เพียงพอ 

- กำหนดตัวบุคคลทีม่ี
หน้าท่ีรับผดิชอบงานสาร
บรรณกลาง / ในกรณีที่ไม่
อยู่ต้องมอบหมายให้มผีู้ทำ
หน้าท่ีแทน  
 - มีการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

งานธุรการ 
สำนักปลดัเทศบาล 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562...........  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานพัฒนาชุมชน 
     การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผูพ้ิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อเป็นการดูแลและจัดจัดสวสัดิการให้กับ
ผู้สูงอาย/ุคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพ
และดูแลอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ย้ายภูมลิำเนาไปอยู่
ต่างจังหวัดไมม่ีการ
แจ้งให้เทศบาลทราบ
ต้องตรวจสอบจาก
งานทะเบียนราษฎร
และผู้พิการบัตร
ประจำตัวหมออาย ุ

-มีการแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่
ให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจซึ่งเป็น
ผู้ช่วย 

-มีคำสั่งแบ่งงานท่ี
ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ 
ต้องติดตามข้อมูล
ข่าวสารของระบบ
สารสนเทศเบีย้ยังชีพ 
ของกรมส่งเสริมฯในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมลู 
การจ่ายเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบีย้ความ
พิการเพื่อให้ข้อมูลตรง
กับความเป็นจริง 

-ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ย้ายภูมลิำเนาไปอยู่
ต่างจังหวัดไมม่ีการ
แจ้งให้เทศบาลทราบ
ต้องตรวจสอบจากงาน
ทะเบียนราษฎรและผู้
พิการบัตรประจำตัว
หมออาย ุ

-มีการประชาสัมพันธ์รับ
ลงทะเบียนรบัเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 
-ให้มีการแสดงตนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพและ
ขอที่อยู่ปัจจุบันพร้อม
เบอร์โทรศัพท์เพื่อ
สะดวกการติดต่อ
ประสานงาน 

งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลดัเทศบาล 

 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562........ 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานทะเบียนราษฎร 
      การให้บริการงานทะเบียนราษฎร                  
ในเขตเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มา
ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรในการ แจ้งเกิด  
แจ้งตาย  แจ้งย้ายที่อยู่  การขอบา้นเลขท่ี  การ
คัดรับรองสำเนาสถิติบ้านและครัวเรือน  การ
เลือกตั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

- การปฏิบัติตาม
ระเบียบงานทะเบียน
ราษฎร อย่างเคร่งครดั 
อาจกระทบต่อการ
อำนวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชน
ผู้มาตดิต่องาน 
-งานทะเบียนราษฎร 
เป็นงาน  เสี่ยงต่อการ
ทุจริต เช่น การเพิ่มช่ือ
บุคคลตกหล่น  การแจ้ง
เกิดเกินกำหนด 
- ประชาชน ขาดความรู้
ความเข้าใจระเบียบงาน
ทะเบียนฯ เอกสารใน
การติดต่อราชการไม่
ครบถ้วน 

-ใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชน 
รวบรวมข้อมลูแล้ว
รายงานให้ผู้บังบัญชา
ทราบ 
-จัดพิมพ์รายงาน
ประจำวันเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานทะเบยีนฯ 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
-ใช้ผลทาง
วิทยาศาสตร์สรุป
ข้อเท็จจริง (D.N.A.) 
-จัดทำคู่มือประชาชน
ในการรับบริการงาน
ทะเบียนฯ 

-ใช้แบบสอบถาม        
ความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการงานทะเบยีนฯ
เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุง
ระบบการทำงาน
ให้กับประชาชนผู้มา
ติดต่อใช้บริการ 
-รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
และควบคมุปรับปรุง
ระบบการควบคุม
ภายในงานทะเบียนฯ 
ให้บรรลเุป้าหมาย 
ความพึงพอใจสูงสุด 

- ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียนงานทะเบียนฯ 
-ความล่าช้าในการ
อำนวยความสะดวก
เนื่องจากต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครดั 
 

-จัดทำคู่มือประชาชน
เพื่อให้ประชาชนทราบ
ระเบียนกฎหมาย  
เอกสารที่ต้องใช้ในการ
ติดต่องานทะเบยีน
ราษฎร 
-เผยแพร่ความรู้ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับงาน
ทะเบียนฯ ผ่านเว็บไซด์  
และสื่อสังคมออนไลน์  
จัดบอร์ดประชาสมัพันธ์
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
 

งานทะเบียนราษฎร 
สำนักปลดัเทศบาล 

 
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   -ตรวจสอบความถูก
ต้องของกระบวนการ
ทำงานทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความพึงพอใจสูงสุด 

 - -ฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่ผู้
ให้บริการงานทะเบยีนฯ  
เพื่อให้มีความรู้ ความ
ชำนาญในกฎหมาย และ
ระเบียบเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนฯ 

 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
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แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานประชาสัมพนัธ์  
     การเผยแพร่ข่าวสาร  
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้สามารถผลิตข่าวสารหรือ
ประชาสมัพันธ์ไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมาย ทันเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

- สื่อประชาสมัพันธ์
บางสื่อ เช่นเสียงไร้
สายมีปญัหา บางจุด
ใช้งานไม่ได ้
- ข้อมูลข่าวสารบาง
ข้อมูลยังไมเ่ป็น
ปัจจุบัน ไม่ทันต่อ
เหตุการณ ์

-ดำเนินการ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน
ทางเสียงตามสายและ
website ,facebook
ของเทศบาล 
-ลงพื้นที่ดำเนินการ
ประชาสมัพันธ์ทางรถ
ประชาสมัพันธ์
เคลื่อนที่เนื่องจากบาง
จุดเสยีงตามสายใช้
งานไม่ได ้
 

การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ผ่านทางเสียงไรส้าย 
ปรับปรุง
websitefacebookของ
เทศบาล และลงพื้นที่
ออกรถประชาสมัพันธ์
เคลื่อนที ่

กำกับดูแล ส่งเสรมิให้
มีการป้อนข้อมูล
ข่าวสารที่ใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอในทุก
ช่องทาง 

งานประชาสัมพันธ์ต้องมี
การปรับปรุงดูแล
อุปกรณ์ต่างๆ อยู่เสมอ
เพราะระบบสามารถ
ขัดข้องได้ตลอดเวลา 
และต้องปรับปรุง
websitefacebookของ
เทศบาล ให้เป็นปัจจุบัน 

งานประชาสัมพันธ์ 
สำนักปลดัเทศบาล 

 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562..........  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานบริหารจัดการทั่วไป 
     งานกิจการสภา  
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจการสภาเทศบาลใน
ด้านการประชุม การเข้าร่วมการรบัฟังฯ เป็นไป
ตามระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 

- เป็นความเสีย่งท่ี
ควบคุมได้ โดยการ
กำหนดขั้นตอนและ
ระเบียบในการ
ประชุมสภาฯ ให้
สมาชิกสภาเทศบาล
ทราบ 

- จัดทำเอกสารแจก
ให้กับท่ีประชุมในการ
ประชุมทุกครั้ง 

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกิจการสภา
ในห้องประชุมสภา
เทศบาล 

- มีเอกสาร ระเบียบ 
กฎหมายในห้อง
ประชุม แต่ยังไม่
เพียงพอต่อจำนวน
สมาชิกสภาเทศบาล 

- จัดหาเอกสารให้
ครบถ้วน และจดัสถานท่ี
เพื่อจัดเก็บเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายสภา 
ให้เพียงพอต่อจำนวน
สมาชิกสภาเทศบาล 
- ให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าท่ี
และสมาชิกสภาเทศบาล
เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย เกีย่วกับการ
ประชุมสภา 

งานธุรการ 
สำนักปลดัเทศบาล 

 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
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แบบ ปค. 5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆทีส่ำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

 
- การดำเนินการสอบข้อเท็จจริง 
วัตถุประสงค์ 
-เพื ่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามมูล
ก ร ณ ี ท ี ่ ต ้ อ ง ก า ร ส อ บ ห า
ข้อเท็จจริง ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ต ้องใช้ระยะเวลาใน
การรวบรวมหลักฐานที่
เกี ่ยวข้องและสอบหา
ข้อเท็จจริงเพื ่อให้ได้
ข ้อเท็จจร ิงที ่ถ ูกต ้อง 
ครบถ้วน 

 
-รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ที ่เกี ่ยวข้องและสอบหา
ข้อเท็จจริงให้รวดเร็วที่สุด
เพื ่อให ้ได ้ข ้อเท็จจร ิงที่
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

 
1. สร ุปรายงานผลการ
สอบข้อเท็จจริง 
2. การติดตามตรวจสอบ
ขั ้นตอนการดำเนินการ
ภายหลังรายงานผลการ
สอบข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 

 
1. ระยะเวลาจำกัด 
2 . บ ุ ค ค ล ท ี ่ ส อ บ
ข้อเท็จจริงอยู่นอกพ้ืนท่ี 
 
 
 
 

 
-ต ้องใช ้ระยะเวลาใน
การรวบรวมหลักฐานที่
เกี ่ยวข้องและแสวงหา
พยาน เ อกส า ร  ห รื อ
พย านว ั ต ถ ุ  เ พ ื ่ อ ช่ั ง
น้ำหนักความน่าเชื่อถือ
ของพยานบุคคล 

 
-งานการเจ้าหน้าที ่  
สำนักปลดัเทศบาล 
 

 
ลงช่ือ.............................................................................. 

                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
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แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานการศีกษา 
กิจกรรม 
- การป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลวังโพธิ ์
 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเดก็เล็กมี
ความรู้ เกี่ยวกับมาตรการในการปอ้งกันการ
จมน้ำและการกู้ชีพ / ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี 
- อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุ
ต่ำกว่า 5 ปีลดลง  
 
 

 
 
 

- ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ของเด็ก เช่น หนีไปเล่น
น้ำ ไม่คิดว่าแหล่งน้ำจะ
เป็นอันตราย 
- ผู้ปกครองปล่อยเด็กไว้
ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง 
เพราะไม่คิดวา่จะเป็น
อันตราย (เด็กจมน้ำ แม้
มีระดบัน้ำสูงแค่ 1 – 2 
นิ้ว) 
- ขาดความรู้/ทักษะ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางน้ำ 

- ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
มีความรูเ้กี่ยวกับ
มาตรการในการ
ป้องกันการจมน้ำและ
การกู้ชีพ/ปฐม
พยาบาลอย่างถูกวิธ ี
- ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
มีแนวคดิ ทัศนคติ 
และวิสยัทัศน์ในการ
ป้องกันเด็กจมน้ำ 
- อัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ำของเด็ก
อายุต่ำกว่า 5 ปลีดลง 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการใช้ประโยชน์
ข้อมูลมีการสอบถาม
และดำเนินการแกไ้ข
ปัญหาจำนวนเด็กที่
เสียชีวิต 

- เด็ก ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก ขาดทักษะ
การช่วยเหลือท่ีถูกต้อง
และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

- จัดอบรม ครผูู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองให้ความรู้
เกี่ยวกับมาตรการในการ
ป้องกันเด็กจมน้ำและ
การกู้ชีพ/ปฐมพยาบาล
อย่างถูกต้อง 
- เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกับการ
ป้องกันเด็กจมน้ำ ผ่าน
เว็บไซค์ สื่อสังคม
ออนไลน์ การจดับอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เพื่อให้
ผู้ปกครองและประชาชน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตำบลวังโพธิ ์รับทราบ
ข่าวสาร 

งานบริหาสถานศึกษา 
สำนักปลดัเทศบาล 
 

 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
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แบบ ปค.5 
 

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- - ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อใหการจัดหาพัสดุเปนไปตามวิธี
และกระบวนการจดัหาพัสดุให้ไดมา
ซึ่งพัสดุที่มีคณุภาพ ปรมิาณทีต่อง
การ ทันเวลา ราคาเหมาะสม การใช
จายเงิน คมุคาเปดโอกาสใหมีการ 
แขงขันราคาอยางเปนธรรมและให
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
ใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง 
มติครม.กฎหมายหรือขอบังคับท่ี
เกี่ยวของ 

-ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถในงานพัสดโุดยตรง 
- การดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างมี
หลายวิธีและหลายขั้นตอน 
รวมทั้งต้องดำเนินการในระบบ 
e-GP ซึ่งเจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้
ความเข้าใจต้องศึกษาระเบียบ
เพิ่มเตมิอยู่ตลอด 
 
 

- หนวยงานไดจัดทํา
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง
ประจำปีของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีการชี้แจง
ระเบียบฯ แนวทาง
ปฏิบัติใหแกเจาหนาที่ผู
เกี่ยวของทราบ 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องมากขึ้น 

- เนื่องจากปัจจุบันมี
การเปลีย่นแปลง
ระเบียบในการจัดซื้อจัด
จ้าง และออกหนังสือสั่ง
การอยู่ตลอด ซึง่ส่งผล
ให้เจ้าหน้าที่เกิดความ
สับสนเพราะไม่เข้าใจใน
ระเบียบ 

-สรรหาบุคลากร โดยการรับ โอน(ย้าย) 
บรรจุแต่งตั้ง 
-ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงฯ ระเบียบ 
คําสั่ง มติ ครม.กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน  
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน  

 

 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562........ 

 



แบบ ปค.5 
 

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานการเงินและบัญช ี
- ด้านการจัดทำบัญชีในระบบ e-
LAAS 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำ
บัญชีในระบบ e-LAAS  
ได้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ 
 

- การดำเนินการในระบบ  
e-LAAS มีหลายข้ันตอน ซึ่งเป็น
การปฏิบัติงานของทุกกองร่วมกัน 
และต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน จึงก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่าย เช่น ลง
รายรับผิดประเภท ทำฎีกาผดิ
หมวด 
 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบ
ศึกษาระเบยีบอยู่เสมอ 
- หน่วยงานมีการชี้แจง
ระเบียบฯ แนวทาง
ปฏิบัติใหแ้กเจ้าหนา้ที่ผู้
เกี่ยวของทราบ 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องมากขึ้น 

- เจ้าหน้าท่ีเกิดความ
สับสนเพราะไม่เข้าใจใน
ระเบียบ 

-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

งานการเงิน
และบัญช ี

 

 
 
 

 
ลงช่ือ.............................................................................. 

                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562....... 
 
 
  



แบบ ปค.5 
 

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานจัดเกบ็รายได้ 
- ด้านการจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อดำเนินการจดัเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาลให้
ครบถ้วน 
 

- ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถในงานจัดเก็บ
รายได้โดยตรง 
 

- ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบศึกษา
ระเบียบอยู่เสมอ 
 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องมากขึ้น 
 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ล่าช้าเนื่องจากไมเ่ข้าใจ
ในระเบียบ 

-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

งานจัดเก็บ
รายได ้

 

 
 
 

 
ลงช่ือ.............................................................................. 

                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562.......... 
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานธุรการ 
    - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน
สารบรรณทุกประเภท รวมทั้ง งาน
พัสดุ และเบิกจ่ายทีเ่กี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎหมายและระเบยีบที่
เกี่ยวข้องมากมาย จึงต้องมีความ
รอบรู้ รอบคอบ  
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพ 

 
 

-การปฏิบัติงานอาจเกิดความ
ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด
ทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบ
กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
2560 มีการแกไ้ข /เพิ่มเติม
บ่อยครั้ง  อาจทำให้เกิดความ
ผิดพลาดและความเสียหายแก่
เจ้าหน้าท่ี  

- ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบศึกษา
ระเบียบอยู่เสมอ 
-จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านงาน
พัสดุและเบิกจ่าย 
 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้องมากขึ้น 
 
 

- พรบ.จัดซื้อจัดจา้งฯ 
มีการแก้ไข /เพิ่มเติม
บ่อยครั้ง 
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ล่าช้าเนื่องจากไม่
เข้าใจในระเบียบ 
 

- กำหนดตัวบุคคลทีม่ี
หน้าท่ีรับผดิชอบงานสาร
บรรณ / ในกรณีทีไ่ม่อยู่
ต้องมอบหมายให้มผีู้ทำ
หน้าท่ีแทน  
 - มีการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

งานธุรการ 
(กองช่าง) 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562.......... 



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานก่อสร้าง 
    - กิจกรรมการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อปฏิบัติการควบคุมงาน
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบยีบ 
รวดเร็ว และเกดิประสิทธิภาพ 

 
 

- การปฏิบัติงานอาจเกดิความ
ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด
บุคคลกรที่ปฏิบัติงาน 
 

- ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบศึกษา
ระเบียบอยู่เสมอ 
-จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านงาน
พัสดุและเบิกจ่าย 
-ขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าท่ีโดยตรงจาก
สังกัดอื่นมาปฏิบตังาน 
 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้องมากขึ้น 
 
 

-ต้องใช้ระยะเวลาใน
การขอความ
อนุเคราะหเ์จ้าหน้าท่ี
โดยตรงจากสังกัดอื่น
มาปฏิบัติงาน 
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ล่าช้าเนื่องจากไม่
เข้าใจในระเบียบ 
 

- รับโอน-ย้ายเจ้าหน้าท่ี 
- กำหนดตัวบุคคลทีม่ี
หน้าท่ีรับผดิชอบงาน
ก่อสร้าง/ ในกรณีที่ไมม่ี
เจ้าหน้าท่ีต้องมอบหมาย
ให้มีผู้ทำหน้าที่แทน  
 - มีการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

งานก่อสร้าง 
(กองช่าง) 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562.........  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานธุรการ 
    - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน
สารบรรณทุกประเภท รวมทั้ง งาน
พัสดุ และเบิกจ่ายทีเ่กี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎหมายและระเบยีบที่
เกี่ยวข้องมากมาย จึงต้องมีความ
รอบรู้ รอบคอบ  
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพ 

 
 

- การปฏิบัติงานอาจเกดิความ
ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด
บุคคลกรที่ปฏิบัติงาน 
-การปฏิบัติงานอาจเกิดความ
ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด
ทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบ
กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
2560 มีการแกไ้ข /เพิ่มเติม
บ่อยครั้ง  อาจทำให้เกิดความ
ผิดพลาดและความเสียหายแก่
เจ้าหน้าท่ี  

- ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบศึกษา
ระเบียบอยู่เสมอ 
-จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านงาน
พัสดุและเบิกจ่าย 
 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้องมากขึ้น 
 
 

- พรบ.จัดซื้อจัดจา้งฯ 
มีการแก้ไข /เพิ่มเติม
บ่อยครั้ง 
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ล่าช้าเนื่องจากไม่
เข้าใจในระเบียบ 
 

- รับโอน-ย้ายเจ้าหน้าท่ี 
- กำหนดตัวบุคคลทีม่ี
หน้าท่ีรับผดิชอบงานสาร
บรรณ / ในกรณีทีไ่ม่อยู่
ต้องมอบหมายให้มผีู้ทำ
หน้าท่ีแทน  
 - มีการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

งานธุรการ 
(กองคลัง) 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562.........  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานสถานที่และไฟฟ้าถนน 
    - การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซอ่มบำรุง
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ 
วัตถุประสงค์ 
    -เพื่อซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะทั่วถนน
ทุกสายภายในเขตเทศบาลฯ 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง
ยามค่ำคืน  

 
 

-เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับ
อันตรายจากการปฏิบตัิหน้าที่ เชน่ 
กระแสไฟรั่ว อุบัติเหตุจาการปีนเสา
ไฟ  

-จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องทุ่น
แรง ในการปฏิบัติงาน
ด้านไฟฟ้า 
 

-การดำเนินการด้านซ่อม
บำรุงไฟฟ้า มีการ
ควบคุมการทำงาน โดย
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ  

-การซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ใช้เวลานาน อาจเกิด
กระแสไฟฟ้ารั่วและ
อุบัติเหตุจากการปีน
เสาไฟ 

การดำเนินงานด้านซ่อม
บำรุงไฟฟ้าสาธารณะมีการ
ควบคุมการทำงานโดยเจา้
ที่ท่ีรับผิดชอบ กรณีไม่
สามารถปฏิบัติงานได้
จะต้องระบุว่าเป็นเพราะ
สาเหตุที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมไม่
เอื้ออำนวย 

งานสถานที่และ
ไฟฟ้าถนน 
(กองช่าง) 

 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................................. 
                    (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562.........  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    - การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
1.ด้านการดูแลรักษาความสะอาดและ
จัดการมลูฝอย  
2.ด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
วัตถุประสงค์ 
    -เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยในเขต
เทศบาล เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   -ป้องกันและควบคุมโรคภายในเขต
เทศบาลตำบลวังโพธิ์  

 
 

-ระบบในการจดัเก็บยังไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณมลูฝอยท่ีเพิม่ขึ้น 
-พื้นที่ท่ีใช้ในการทิ้งขยะมีพื้นท่ีไม่
เพียงพอต่อปริมาณขยะที่จะนำไป
ทิ้ง 
-ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะ
มากขึ้น 
 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 
-สร้างจิตสำนึกในการ
คัดแยกขยะมูลฝอย
ให้กับประชาชนและ
เยาวชน 

-การบริการจัดการด้าน
มูลฝอยและการควบคมุ
โรค มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
 

- ประชาชนยังไม่ให้
ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะ ทำให้
ปริมาณขยะมากข้ึน 
-ไม่มีเจา้หน้าท่ีที่
รับผิดชอบดา้น
สาธารณสุขโดยตรง 
 

- ดำเนินการด้านการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยให้ได้
มาตรฐานและครอบคลมุ
ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล 
-สร้างจิตสำนึกในการรักษา
ความสะอาดให้กับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(กองช่าง) 

 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562........... 
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานผลิตและบริการ 
    - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน
ผลิตนำ้ประปาและการบริการ  
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อปฏิบัติการดำเนินการผลิต
น้ำประปาให้มปีระสิทธิภาพ 

 
 

- การปฏิบัติงานอาจเกดิความ
ผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาด
บุคคลกรที่ปฏิบัติงาน 
-เจ้าหน้าท่ีบันทึกมาตรน้ำไม่ได้
รายงานการชำรดุกับชุดซ่อมบำรุง
ท่อส่งน้ำ 

- ให้เจ้าหน้าทีค่อย
ตรวจสอบว่ามีมาตร
น้ำชำรุดหรือไม่และ
รายงานให้ทราบ 
 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

-เจ้าหน้าท่ีไมม่ีความ
เข้าใจและขาด
ประสบการณ์
กระบวนการศึกษา 
-ขาดบุคลากร ท่ีมี
ประสบการณ์และ
ความสามารถโดยตรง 
 

- รับโอน-ย้ายเจ้าหน้าท่ี 
- กำหนดตัวบุคคลทีม่ี
หน้าท่ีรับผดิชอบงานผลิต
น้ำประปา ในกรณีที่ไม่อยู่
ต้องมอบหมายให้มผีู้ทำ
หน้าท่ีแทน  
 - มีการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

งานผลิตและการ
บริการ 

(กองการประปา) 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562......... 
  



แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ  

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานการเงินและบัญช ี
    - การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน
การเงินและบัญชี กองการประปา 
และการพัฒนารายได้ หรือท่ีไดร้ับ
มอบหมาย โดยปฏิบตัิงานภายใต้
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
มากมาย จึงต้องมีความรอบรู้ 
รอบคอบ  
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพ 

 
 

- ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณการ
ใช้น้ำได้ตามความเป็นจริง 
-ไม่สามารถเก็บค่าน้ำประปาได้ตาม
วันท่ีกำหนดไว้ครบถ้วน 

- ตรวจสอบการออก
บิลรับจ่ายเงินอย่าง
เคร่งครดั 
-ตรวจสอบปริมาณ
การใช้น้ำให้ได้ตาม
ความเป็นจริง 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรม 
 

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง 
- การปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้องมากขึ้น 
 
 

- มีบิลค่าน้ำประปา
ค้างจ่าย 
 

- มีการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
-เร่งรัดเก็บค่าน้ำประปา
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

งานการเงินและ
บัญช ี

(กองการประปา) 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
                         (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
            ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์.............. 
            วันท่ี.......28.......เดือน.....มกราคม..........พ.ศ...2562.......  



     บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์   
 

ที ่ กจ 52901/549          วันที่   18   สิงหาคม   ๒๕61 
 

เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ข้อ ๖) 
 

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย คำสั่งเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ที่ 562/๒๕61  ลงวันที่ 8  ตุลาคม  2561  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ โดยให้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ข้อ ๖) งวดปีงบประมาณ ๒๕61  (๑  
ตุลาคม  ๒๕60 – ๓๐  กันยายน  ๒๕61) นั้น 
 

ข้อเท็จจริง 
บัดนี้คณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน งวด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ 

 

ระเบียบ 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
                                                    วรรณงาม  คุ้มพะเนียด 

(นางสาววรรณงาม  คุ้มพะเนียด) 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

  



แบบ ปค. 6 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ 
 
  ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ หน่วยงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ
รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาล
ตำบลวังโพธิ์ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

 

          ลายมือชื่อ……เบ็ญจมาศ  พยัคฆ์เกษม… 
            (นางเบ็ญจมาศ  พยัคฆ์เกษม) 
          ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์  
                   วันที ่ 28  เดือน  มกราคม พ.ศ.2561 

 
 

 


