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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
เรียน   นายอําเภอแกงคอย 
  เทศบาลเมืองทับกวาง  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับปท่ีสิ้นสุด      
วันท่ี   30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2564  ดวยวิธีการ ท่ีหนวยงานกําหนดซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน  ดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน  และไมใช
การเงินท่ีเชื่อถือได  ทันเวลา  และโปรงใส  รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ           
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกลาว  เทศบาลเมืองทับกวาง  เห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงาน    
มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่องและเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน        
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.2561  ภายใตการกํากับดูแลของ         
ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี 
 

อยางไรก็ดีมีความเส่ียงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปงบประมาณถัดไป  สรุปไดดังนี้ 
1.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ความเส่ียง 

- บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอเนื่องจากพ้ืนท่ีกวาง 
- เครื่องมือเครื่องใชเสื่อมสภาพ 
- ประชาชนบางสวนอาศัยอยูใกลลําหวยเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย 

การปรับปรุง  
  - ขออนุมัติเพ่ิมอัตรากําลัง 
  - ซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชใหพรอมใชงาน 
  - ตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณในการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 
  - รับแจงเหตุดวนทาง Line  และ Facebook 
2. ดานงานการเงินและบัญชี  

ความเส่ียง 

- ดานงานการเงินและบัญช ี การจัดทําฎีกาเบิกเงิน การบันทึกบัญชี การรายงานการตรวจสอบ 
  บัญชี 
- บุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงานทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย 
- เจาหนาท่ีขาดทักษะ ความรูความเขาใจเรื่องระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุง 
-  ขออนุมัติเพ่ิมอัตรากําลังเจาหนาท่ีใหเพียงพอกับปริมาณงาน 
-  สงเจาหนาท่ีไปอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
-  กํากับ ควบคุม  ดูแลโดยหัวหนาฝาย  และผูอํานวยการกองคลัง 
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3.  กิจกรรมดานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ความเส่ียง 
- พ้ืนท่ีกวางทําใหการปรับปรุงขอมูลเกิดความลาชา  

- มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 
- มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลภาษีปาย 

การปรับปรุง 
- มีคําสั่งแบงกลุมออกภาคสนามอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

- มีการนําระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน Ltax3000 มาใชประกอบ 
- ปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงดานกรรมสิทธิ์ท่ีดินและภาษีปายใหเปนปจจุบัน 

4. กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได  
ความเส่ียง 

-  ไมสามารถจัดเก็บ/ติดตามลูกหนี้ไดทันเวลา 
การปรับปรุง 

-  จัดทําแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได 

-  ผูอํานวยการกองคลังกําชับ เจาหนาท่ีเรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษี 

-  มอบงานนิติการดําเนินการเรงรัดการชําระหนี้ 

-  ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและบริการเก็บภาษีนอกสถานท่ี 

5.  กิจกรรมการดําเนินการจดัซ้ือจัดจาง (พัสดุ)  
ความเส่ียง 

-  ไมมีเจาหนาท่ีพัสดุโดยตรง 
-  มีการเรงรัดการจัดซ้ือจัดจางเปนจํานวนมากในระหวางป ทําใหการปฏิบัติงานเกิด 
   ความผิดพลาดและลาชา 

การปรับปรุง 
-  ขอรับการจัดสรรหรือ รับโอนยายบุคลากรท่ีเปนเจาหนาท่ีพัสดุโดยตรง 
-  เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของติดตามการดําเนินงานในระหวางการปฏิบัติงานและใหมีการรายงานผล 

                        การจัดซ้ือจัดจางประจําเดือนเพ่ือเปนการเปรียบเทียบแผนการจัดหาพัสดุประจําป 
6. การประมาณราคากอสราง 

ความเส่ียง 
- การประมาณราคากอสราง ราคาวัสดุกอสรางมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก   

                       และราคาน้ํามัน 

  - บุคลากรยังขาดความรูความสามารถในการออกแบบประมาณราคา 

การปรับปรุง 
-  สงบุคลากรเขารับการอบรมการใชระบบสารสนเทศในการออกแบบกอสราง 
-  กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ใหดําเนินการอยางรวดเร็วและเปนระบบ โดยลําดับ       

   ความสําคัญของโครงการในการประมาณราคา 

-  ติดตามและตรวจสอบราคาของวัสดุอุปกรณเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณจริง 
-  กําชับเจาหนาท่ีใหมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
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7. การเขียนแบบกอสราง 

ความเส่ียง 
 - การเขียนแบบลาชาเนื่องจากมีเจาหนาท่ีไมเพียงพอ 

- การเขียนแบบกอสราง ราคาวัสดุกอสรางมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและ 

  ราคาน้ํามัน 

การปรับปรุง 
 - ขอเพ่ิมอัตรากําลังเจาหนาท่ี 

- กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ใหดําเนินการอยางรวดเร็วและเปนระบบ โดยลําดับ    

  ความสําคัญของโครงการในการประมาณราคา 

- สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
- ติดตามและตรวจสอบราคาของวัสดุอุปกรณเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณจริง 
- กําชับเจาหนาท่ีใหมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

8.  กิจกรรมดานคํารอง 
 ความเส่ียง 

- ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการแกปญหาตางๆท่ีมีความยากงายแตกตางกันและ 
  ลําดับความสําคัญของปญหา 

 การปรับปรุง 
  - ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ิมความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

- ใหเจาหนาท่ีออกสํารวจปญหาความตองการของประชาชนอยางสมํ่าเสมอ 
9.  การรับ-สงหนังสือราชการ 

ความเส่ียง 
-  การรับ-สงหนังสือลาชา 
-  คนหาหนังสือไมพบ 

การปรับปรุง 
   - นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการรับ – สง หนังสือและจัดเก็บเอกสารเพ่ือใหคนหาได  

                       สะดวกมากข้ึน 

10. ดานการปองกันโรคไขเลือดออก 

ความเส่ียง 
-  อัตราการปวยบางครั้งสูงเกินเกณฑมาตรฐาน 

การปรับปรุง 
- มีการรณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายอยางตอเนื่อง 

- ประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนถึงความรายแรงของโรคไขเลือดออก 
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11. ดานงานสัตวแพทย  ควบคุมและ ปองกัน โรคระบาดสัตว 

ความเส่ียง 
-  เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและเจาของสัตวเลี้ยงไมแจงประชากรสัตวและสัตวเลี้ยงใหเปนปจจุบัน                     

-  เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและเจาของสัตวเลี้ยงไมปฏิบัติในการปองกันอยางถูกตองถูกวิธี 
การปรับปรุง 

-  เรงดําเนินการสํารวจประชากรสัตวเลี้ยงใหเปนปจจุบัน 

-  ประชาสัมพันธผานเสียงไรสายของเทศบาลฯ เพ่ือใหความรูกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเก่ียวกับ 

                        การปองกันโรคระบาดสัตวอยางถูกวิธี 

12. ดานงานสงเสริมสุขภาพ 

ความเส่ียง 
-  ผูรับผิดชอบงานขาดการติดตามการดําเนินงานการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน 

อยางตอเนื่อง 

การปรับปรุง 

  -  ผูรับผิดชอบงานเรงวางแผนการทํางานเพ่ือติดตาม /ผลักดันใหจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ 

   ชุมชนรวมกันพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนของตน 

13. งานศูนยบริการสาธารณสุข 
ความเส่ียง 

  - กิจกรรมดานงานรักษาพยาบาลมีความเสี่ยงในดาน  การแพรกระจายเชื้อจากผูรับบริการไปสู 

                       ผูรับบริการรายอ่ืน หรือจากผูรับบริการสูเจาหนาท่ี หรือจากเจาหนาท่ีสูผูรับบริการ หากมี       

                       มาตรการควบคุมและปองกันการแพรกระจายเชื้อท่ีไมเขมงวด ไดแกการลางมือกอนและหลัง 

                       ใหการพยาบาล การสวมหนากากอนามัยท้ังผูรับบริการและพยาบาล 

- ประชาชนปกปดขอมูลการเดินทางไปพ้ืนท่ีเสี่ยง  ปกปดอาการเจ็บปวย ทําใหไมสามารถ 

                       ควบคุมและปองกันโรคติดตอได 

- ประชาชน ขาดความรูเก่ียวกับการปองกันโรคติดตอ  อยางถูกวิธีและถูกตองทําใหไมสามารถ 

                       ควบคุมและปองกันโรคติดตอไดอยางท่ัวถึง 

การปรับปรุง 
- จัดใหมีการลางมือกอนและหลัง การใหบริการและใหสวมหนากากอนามัยท้ังผูรับบริการและ 

                       เจาหนาท่ี 

- ชี้แจงและทําความเขาใจถึงความเสียหายจากการปกปดขอมูลแกผูรับบริการ                         

- เรงดําเนินการใหความรูกับเรื่องการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรคติดตอแกผูรับบริการ 
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14.งานดานกายภาพบําบัด 

 ความเส่ียง 

  - กิจกรรมดานกายภาพบําบัด มีความเสี่ยงในผูปวยติดเตียง ติดบาน เกิดขอตอยึดติด          

                       แผลกดทับ จากการขาดความรูดานการขยับขอตอ การพลิกตะแคงตัว หากไมมีการใหความรู 

                       ดานกายภาพบําบัดเบื้อง (วิธีการขยับขอตอ การพลิกตะแคงตัว) ท้ังผูปวยและญาติ จะทําให   

                       ผูปวยติดเตียง ติดบาน เกิดภาวะแทรกซอน  

การปรับปรุง 

  - ชี้แจงและทําความเขาใจถึงความแกผูปวยและผูดูแลเรื่องการขยับขอตอ จะไมมีผลทําใหเกิด 

                       อาการปวด 

- ติดตามอาการของผูปวยอยางตอเนื่อง 

15. การฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 
 ความเส่ียง 
  - ประชาชนไมใหความรวมมือในการเขารวมโครงการ/กิจกรรม ตามจํานวนท่ีกําหนด 
 การปรับปรุง 
  -  สงหนังสือใหประธานชุมชนเพ่ือแจงลวงหนาใหประชาชนทราบกอนจัดโครงการ/กิจกรรม 

-  ทําแบบสอบถามเพ่ือใหทราบถึงความตองการประชาชน 
-  ประชาสัมพันธผานเสียงไรสาย หรือทางสื่อตางๆ 

16. กิจการสตรีและคนชรา 
ความเส่ียง 

  -  ผูเขารวมอบรมมีจํานวนเกินกวาท่ีโครงการกําหนดทําใหวิทยากรใหความรูไมท่ัวถึง 
 การปรับปรุง 

- จัดหาวิทยากรเพ่ิมข้ึน  
-  แบงกลุมผูเขารวมอบรม เปนกลุมยอยๆ 
-  ขยายวันฝกอบรมเพ่ิมข้ึน เปนระยะเวลา 2 – 3 วัน 
-  ทําแบบสํารวจความตองการของประชาชน 

17. โครงการเงินอุดหนุนเดก็แรกเกิด 
ความเส่ียง 

  - ผูนําชุมชน/ผูใหญ ยังขาดความรูความเขาใจในหลักเกณฑการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์  
- ผูลงทะเบียนประสบปญหาในการหาผูรับรองสถานะครัวเรือน 

การปรับปรุง 
-  ประชาสัมพันธใหกับผูนําชุมชน และประชาชนทราบถึงหลักเกณฑการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ 
-  เจาหนาท่ีแจงหลักเกณฑและสัมภาษณเบื้องตนกอนสงเอกสารการลงทะเบียน 
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18. โครงการสานสัมพันธครอบครัว 

ความเส่ียง 
  - ผูปกครองไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมทําใหจํานวนครอบครัวท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
                       ไมครบตามเปาหมาย 

การปรับปรุง 
- สงหนังสือแจงลวงหนากอนจัดโครงการ/กิจกรรม 
- แจงวัตถุประสงคของการทําโครงการ และทําแบบสอบถาม เพ่ือใหผูปกครองตระหนักถึง 

                       ความสําคัญของโครงการ 
- ประชาสัมพันธผานเสียงไรสาย Line  facebook 

19. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
ความเส่ียง 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไข 

                       เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561 มีรายละเอียดและข้ันตอนในการดําเนินการคอนขางมาก 

- มีการบรรจุโครงการในแผนเปนจํานวนมากแตดําเนินการไดไมครบทุกโครงการเนื่องจาก 

                       งบประมาณมีอยูอยางจํากัด และพ้ืนท่ีกวาง 

- ประชาชนไมใหความรวมมือในการจัดทําประชาคม 
การปรับปรุง 

- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548  

                       และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

- สํารวจปญหาความตองการเพ่ือใชงบประมาณใหคุมคาและเกิดประโยชน 

- ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการจัดทําประชาค 

20. กิจกรรมการโอนงบประมาณ   

ความเส่ียง 
- ยังมีการโอนงบประมาณขามหมวด ขามประเภท เกินจํานวนมาตรฐานท่ีระเบียบกําหนด 

การปรับปรุง 

- กําหนดใหมีการจัดทําแผนการโอนงบประมาณ  และการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

งบประมาณใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

- ทําบันทึกชี้แจงใหแตละกองทราบหากมีการโอนงบประมาณในอันดับแรกใหใชงบประมาณ 

หมวดและประเภทเดียวกันกอน 

- วางแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือลดจํานวนการโอนงบประมาณ 

21. งานศูนยบริการขอมูลขาวสาร 

ความเส่ียง 
- การขอดูขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทับกวางบางรายขอดูขอมูลท่ี 

  ไมอาจเปดเผยได 
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การปรับปรุง 

- ใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับการขอดูขอมูลขาวสารของราชการผานชองทางตางๆ  

  เชนเว็บไซต หรือการประชาสัมพันธทางเสียงไรสายของเทศบาลเมืองทับกวาง 

- ใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับการขอดูขอมูลขาวสารของราชการโดยการจัดอบรมฯ  

  ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการพ.ศ.2540 

22.ภารกิจดานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป 

ความเส่ียง 
- การตรวจสอบภายในไมครอบคลุมทุกเรื่อง 

การปรับปรุง 

- สงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความชํานาญและทักษะในการปฏิบัติงาน 

                       ในเรื่องท่ียังขาดประสบการณ 

- จัดทําเอกสารใหความรูกับหนวยรับตรวจเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

 

 

ลายมือช่ือ 

      (นายสมหมาย  แดงประเสริฐ) 

ตําแหนง      นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 

วันท่ี  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
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แบบ ปค. 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

1.สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1  การยึดม่ันในความซ่ือตรง  และจริยธรรม 
 
1.2  ผูกํากับดูแลของหนวยงานแสดงใหเห็นถึง 
ความเปนอิสระจากฝายบริหารและมีหนาท่ีกํากับดูแล 
ใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึง 
การดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
1.3  ผูบริหารจัดใหมีโครงสรางองคกรสายการบังคับ
บัญชา  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 
ในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลของผูกํากับดูแล 
 
 
 
 
1.4  การแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการสรางแรงจูงใจ  
พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ี
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 
 
1.5  การกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 
 

1.1 บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวางยึดม่ันในความ
ซ่ือสัตย  สุจริต  มีคูณธรรม  จริยธรรม 

 
1.2 ผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวาง  บริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  โปรงใสตรวจสอบไดมีทัศนคติท่ีดี
และสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายในหนวยงาน   
มีความมุงม่ันท่ีจะใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
มีการติดตามการปฏิบัติงานท่ีมอบหมายอยางจริงจัง 
และมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด  เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามวัตถุประสงค  และเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.3 มีการจัดโครงสรางสายการบังคับบัญชา  อํานาจ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม  ประกอบดวย   
7  สํานัก/ กอง ไดแก สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง   
กองชาง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขปละสิ่งแวดลอม  
กองสวัสดิการสังคม  และกองวิชาการและแผนงาน   
โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางเปนผูบริหารสูงสุด 

 
 

1.4 มีการสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง 
ไดรับความรู พัฒนาทักษะ  ความสามารถของบุคลากร   
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
 
 
1.5.1 เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการจัดทําคําสั่งมอบหมาย
งานใหกับบุคลากรอยางเหมาะสมและชัดเจน  พรอมท้ังแจง
ใหบุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
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แบบ ปค. 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.การประเมินความเส่ียง 
2.1.การระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน 
ของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถ
ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
วัตถุประสงค 
 
2.2 การระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุม 
ท้ังหนวยงานของรัฐและวิเคราะหความเสี่ยง 
เพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
 

1.5.2  มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง  และเปดโอกาสใหไดรับการ
อบรมอยางสมํ่าเสมอ 
1.5.3  มีการควบคุม  กํากับดูแล  การปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานใหเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง  และสมํ่าเสมอ   
มีการประชุมรวมกัน 
 
2.1  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการกําหนด
วัตถุประสงคทุกกิจกรรม  ท่ีดําเนินการและเปาหมาย
ทิศทางการดําเนินงานอยางชัดเจนสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงานมีการสื่อสาร  ใหบุคลากร 
ทราบและเขาใจตรงกัน 
 
 
2.2  ผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวางและผูท่ีเก่ียวของ
ทุกระดับของเทศบาลเมืองทับกวาง  มีสวนรวมในการ
ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังจากปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก  โดยกําหนดเกณฑในการ
พิจารณา  และจัดลําดับความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยง  และความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนหรือโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสี่ยง  จากการวิเคราะหความเสี่ยงดังกลาว  
เทศบาลเมืองทับกวางมีจุดออน/ความเสี่ยงท่ีจะเกิด 
จากปจจัยภายใน  7  ภารกิจ  จากปจจัยภายนอก
จํานวน  9 ภารกิจ  และเกิดจากปจจัยภายในและ
ภายนอก  จํานวน   6 ภารกิจ 
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แบบ ปค. 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

2.3  การพิจารณาโอกาสท่ีอาจจะเกิดการทุจริต
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีสงผลตอ
การบรรลุวัตถุประสงค 
 
2.4  การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยู
ในระดับท่ียอมรับได 
 
 
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ท่ัวไปดานเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค 
 
 
3.3  การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมโดยกําหนด
ไวในนโยบายประกอบดวยผลสําเร็จท่ีคาดหวัง
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 

2.3  ผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวางมีการวิเคราะหและ
ประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง  
และความถ่ี  ท่ีจะเกิดข้ึนหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 
2.4  ผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวางมีการกําหนดวิธีการ
ควบคุมความเสี่ยงนั้นใหมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให
นอยท่ีสุด  เม่ือกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลด
ความเสี่ยง 
 
 
3.1  บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวางมีสวนรวมในการ
กําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุปรางคและ
ประชุมปรึกษาหารือใหเขาใจในการลดความเสี่ยง  ตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
 
3.2  เทศบาลเมืองทับกวางมีการวางแผนในการ
ดําเนินงาน  รวมถึงการนําเทคโนโลยีและระบบ internet  
มาเปนตัวชวยโดยเฉพาะการควบคุมท่ีเก่ียวกับขอมูล
สารสนเทศท่ีเทศบานํามาใช 
 
3.3  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีทํา
ใหเกิดการควบคุมท่ีดี ใชนโยบายผูบริหาร  ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ  เปนแนวทางในการกํากับดูแลใหข้ันตอน
ปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีกําหนด  อยางไรก็ตามภารกิจการ
ควบคุมยังมีจุดออนบางภารกิจท่ีไมสามารถกําหนดไดอยาง
ท่ัวถึงหรือขจัดความเสี่ยงใหหมดไปอยางสิ้นเชิง  เนื่องดวย
มีผลกระทบจากปจจัยภายนอก  ปจจัยภายใน และ
บุคลากรไมไดปฏิบัติตามภารกิจการควบคุมอยางเครงครัด  
จึงทําใหยังมีกิจกรรมท่ีจะตองปรับปรุงอยู 
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แบบ ปค. 4 

เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

4. สารสนเทศและการเส่ือสาร 
4.1  การจัดทําหรือการจัดหาและการใชสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 
4.2  การสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ  รวมถึง
วัตถุประสงคและความรับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุม
ภายในซ่ึงมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 
 
4.3 การสื่อสารกับบุคลาภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 
 
 
 
5.  กิจกรรมการติดตามผล 
5.1  การระบุ  พัฒนา  และดําเนินการประเมินผล
ระหวางการปฏิบัติงาน  และหรือการประเมินผล 
เปนรายครั้งตามกําหนด  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาได
มีการปฏิบัติตามองคประกอบของการควบคุมภายใน 
 
5.2  การประเมินผลและการสื่อสารขอบกพรองหรือ
จุดอนของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝาย
บริหารและผูกํากับดูแล  เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถ
สั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 
 
 

4.1  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการใชระบบ
สารสนเทศในการติดตอสื่อสาร ท้ังหนวยงานภายใน
และภายนอก  อยางเพียงพอ  เหมาะสม  เชื่อถือได
และทันตอเหตุการณ 
 
4.2  ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลเมืองทับกวาง  
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
และนําขอมูลลงเว็ปไซด  และระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใชเปนแหลางขอมูลในการคนควา
หาความรู 
 
4.3 เทศบาลเมืองทับกวาง  จัดใหมีการใหบริหาร
ตางๆ  เชน  ใหบริการปรึกษาแนะนํา รณรงค
ประชาสัมพันธและการใชระบบสารสนเทศในการ
ติดตอสื่อสารอยางเหมาะสม  เขาถึง ทันตอเหตูการณ 
 
 
 
5.1  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการติดตามผลใน
ระหวางการปฏิบัติงาน  อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
ทําใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานจะเปนไป 
ตามแผนท่ีวางไว 
 
5.2  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการติดตามประเมินผล
การดําเนินตามภารกิจและมีการสรุปผลการ
ดําเนินงาน  เสนอผูบริหารทราบ 
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ผลการประเมินโดยรวม 

  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีโครงสรางเปนไปตามมาตรฐานควบคุมภายในครบ 5  องคประกอบ

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  เหมาะสม  เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง

วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561แตอยางไรก็

ตามภารกิจตามแผนการดําเนินการท่ีสําคัญ  จํานวน  22 ภารกิจ  ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความเหมาสมและบรรลุวัตถุประสงคตอไป  คือ 

  1. ภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. ภารกิจดานงานการเงินและบัญชี  

3. ภารกิจดานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
4. ภารกิจดานการจัดเก็บรายได  
5. ภารกิจดานการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง (พัสดุ)  
6. ภารกิจดานการประมาณราคากอสราง 

7. ภารกิจดานการเขียนแบบกอสราง 
8. ภารกิจดานกิจกรรมดานคํารอง 

  9. ภารกิจดานการรับ-สงหนังสือราชการ 
10. ภารกิจดานการปองกันโรคไขเลือดออก 

11. ภารกิจดานงานสัตวแพทย  งานควบคุมและปองกัน โรคระบาดสัตว 

12. ภารกิจดานงานสงเสริมสุขภาพ 

13. ภารกิจดานงานศูนยบริการสาธารณสุข 
14. ภารกิจดานงานดานกายภาพบําบัด 

15. ภารกิจดานการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 
  16. ภารกิจดานกิจการสตรีและคนชรา 

17. ภารกิจดานโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
18. ภารกิจดานโครงการสานสัมพันธครอบครัว 
19. ภารกิจดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565)   
      ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
20. ภารกิจดานกิจกรรมการโอนงบประมาณ   

21. ภารกิจดานงานศูนยบริการขอมูลขาวสาร 

22. ภารกิจดานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป 
 

 

ลายมือช่ือ 

      (นายสมหมาย  แดงประเสริฐ) 

ตําแหนง      นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 

วันท่ี    10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 



แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการภารกจิอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุงการควบคุม

ภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/

กําหนดเสร็จ 

การติดตามประเมินผล 
1.“การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย” 
- เพ่ือชวยเหลือประชาชน 
จากสาธารณภยัไดแก อุทกภัย 
 วาตภัย  อัคคีภัย 
- เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
กับประชาชนใหไดรับการชวยเหลอื
อยางทันที 
 

 
1. บุคลากรมีจํานวน 
ไมเพียงพอเน่ืองจากมี
พ้ืนท่ีกวาง จํานวน  
101 ตารางกิโลเมตร  
2.เครื่องมือและ
อุปกรณในการใชงาน 
มีการเสื่อมสภาพ 
3.ประชาชนบางสวน
อาศัยอยูใกลลําหวย 
เสี่ยงตอการเกิด
อุทกภัย 
 
 

 
1.เพ่ิมอัตรากําลังใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 
2.มีการซอมแซมเครื่องมือ
และอุปกรณใหพรอมใชงาน 
3.ตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณใน
การชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัย 
4.มีคําสั่งแตงตั้งหนวย
เคลื่อนท่ีเร็วในการชวยเหลือ
ประชาชน 
5.รับแจงเหตุดวนทางกลุม 
Line และ Facebook 
 

  
- เปนความเสีย่งท่ีอยู
ในระดับควบคมุไดแต
ยังไมเพียงพอ 

 
1.พ้ืนท่ีกวางทําใหการ
ชวยเหลือบางครั้งเกิด
ความลาชา และกําลังของ
เจาหนาท่ียังไมเพียงพอ 
2. เครื่องมือเครื่องใช 
และอุปกรณในการ
ชวยเหลือยังไมทันสมัย
และไมครอบคลุมทุกดาน 
 

 
- เสนอผูบรหิารเพ่ือขอเพ่ิม
อัตรากําลังเจาหนาท่ี 
-ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุ
อุปกรณท่ีมีความทันสมยั
เพ่ือใหการชวยเหลือ
ครอบคลมุทุกดาน 

 
นายทสพล  ชิดชอบ 
(นักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติการ) 
30 กันยายน 2565 
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แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการภารกจิอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

2.งานการเงินและบัญชี  
วัตถุประสงคการควบคุม 
 1.เพ่ือใหการจัดทําฎีกาเบิก
จายเงิน การบันทึกบัญชี การ
รายงานและการตรวจสอบบัญชี 
เปนไปตามระเบียบฯ กฎหมาย
ท่ีกําหนด 

 
 
1.ปริมาณงานมากกวา
ป ริ ม า ณ ข อ ง บุ ค ค ล ท่ี
ปฏิบัติ งานทําใหงานมี
ความผิดพลาดไดงาย 
2.เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ยั ง ข าด ทั กษ ะ ใน กา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ข า ด
ความรู ความเขาใจ ใน
เ รื่ อ ง ข อ ง ร ะ เ บี ย บ ฯ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
งานท่ีทํา 

 
 
1.ใหเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของใน
งานการเงินและบัญชีเขารับ
การฝกอบรมในหลักสูตร ท่ี
เ ก่ียว กับการเ งินและบัญชี 
เ พ่ื อ พัฒนาความรู ใ นด าน
ระ เบี ยบฯและกฎหมาย ท่ี
เก่ียวของในงาน 
2.ประเมิน ติดตาม กําชับ 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  เ จ า ห น า ท่ี
ผูรับผิดชอบใหมีวามละเอียด 
รอบคอบ ศึกษาระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 
 

 
 
การควบคุมอยูในระดับ
ท่ีสามารถควบคุมได  

แตยังไมเพียงพอ 

 
 
1. บุคลากรไมเพียงพอ
กับปริมาณงาน 

2.เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

ยังขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานและขาด
ความรู  ความเขาใจใน
เรื่องของระเบียบฯ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
งานท่ีทํา 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. ขอเพ่ิมอัตรากําลัง
เจาหนาท่ี 
2.สงบุคลากรเขารับการ
อบรม 
3.มีคําสั่งแบงงาน
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานโดยหัวหนา
ฝายและผูอํานวยการ
กองคลัง โดยกําชับให
ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ 
อยางเครงครัด 

 
 

งานการเงิน
และบัญชี  
กองคลัง 

30 กันยายน 
2565 
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                  แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการภารกจิอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

3.งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
กิจกรรมดานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 
งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินลการใช
ทะเบียนทรพัยสิน (ผ.ท.4) และ
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.4) 
ในการจัดเก็บรายได 
 
 
 

เนื่องจากเทศบาล
เมืองทับกวางมีพ้ืนท่ี
เปนจํานวนมากทํา
ใหการปรับปรุง
ขอมูลเกิดความ
ลาชา 

1 . มี คํ า สั่ ง แ บ ง ก ลุ ม ง า น อ อ ก
ภาคสนามอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
เพ่ือสํารวจพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมือง
ทับกวาง 
2.หัวหนาฝายและผู อํานวยการ   
กองคลัง ควบคุม กําชับ กํากับดูแล 
3.ใหบุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค
ของกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
4.มีการออกภาคสนาม สํารวจพ้ืนท่ี
ภายในเขตตําบลทับกวาง 
5.มีการนําระบบโปรแกรมแผนท่ี
ภ า ษี แ ล ะ ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย สิ น 
Ltax3000 มาใชประกอบ   
  

การควบคุมอยู ใน
ร ะดั บ ท่ี ส าม า ร ถ
ควบคุมได  แตยั ง 
ไมเพียงพอ 

1.มีการ
เปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสิน 
2.มีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล
ภาษีปาย 

1.มีคําสั่งแบงกลุมงาน
ออกภาคสนามอยาง
ชัดเจนและตอเนื่อง  
เพ่ือสํารวจพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง 
2.ปรับปรุงขอมูล
เก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงดาน
กรรมสิทธิ์ท่ีดินและภาษี
ปายใหเปนปจจุบัน  
3.มีการนําระบบ
โปรแกรมแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 
Ltax3000 มาใช
ประกอบ   
 

งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียน

ทรัพยสิน 
30 กันยายน 

2565 
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แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการภารกจิอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

4.กิจกรรม ดานการจัดเก็บรายได  
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายไดใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
การจั ด เ ก็บภา ษีฯ ให เป น ไปตาม
นโยบายการคลังและพัฒนารายได 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายไดและเพ่ือเปนเครื่องมือในการ
จัดเก็บภาษีเปนการพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 

 
 
ไมสามารถจัด เ ก็บ/
ติดตามลูกหน้ี  
ไดทันเวลา 
 

 
 
1.จัดทําแผนพัฒนาและจัดเก็บ
รายได 
2.ผูอํานวยการกองคลัง กําชับ 
เจาหนาท่ีเรงรัดติดตามลูกหน้ี
ภาษี 
 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู 
เพียงพอระดับหน่ึง 

 
 

พบวายังมีลูกหน้ี 
คางชําระภาษีอยู 

 

 
 
1 . ม อ บ ง า น นิ ติ ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร เ ร ง รั ด ก า ร      
ชําระหน้ี 
2.ผู อํ านวยการกองคลั ง 
กํ า ชับ  เ จ า หน า ท่ี เ ร ง รั ด
ติดตามลูกหน้ีภาษี 
3.เพ่ิมการประชาสัมพันธใน
การจัดเ ก็บภาษีและออก
บริการจัดภาษีนอกสถานท่ี 
 

 
 

กองคลัง 
งานพัฒนารายได 

30 กันยายน2565 
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แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการภารกจิอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

5.งานพัสดุและทรัพยสิน 
การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
วัตถุประสงค 
1.เ พ่ือใหหนวยงานมีการวางแผน
เก่ียวกับการจัดหาและดูแลทรัพยสิน
ของหนวยงานใหเปนไปตามความ
เหมาะสมและมีการใชงานอยางมี
ประสิท ธิภาพและสอดคลอง กับ
แผนการจัดหาพัสดุประจําป 
2.เพ่ือใหการดําเนินการท่ีถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
กา ร พั สดุ ข อ งหน ว ยก า รบริ ห า ร
ราชการสวนทองถ่ินพ.ศ.2538 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 10) 
 

 
 
 
1 . ใ น ร ะ ห ว า ง ป ยั ง ไ ม มี
ข า ร า ช ก า ร ผู รั บ ผิ ด ช อ บ
ตํ า แ ห น ง เ จ า ห น า ท่ี พั ส ดุ
โดยตรง 
2.มีการเรงรัดการจัดซื้อจัด
จางและปริมาณงานท่ีมีมากทํา
ใ ห เ กิ ด อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
1.ขอรับการจัดสรร บรรจุ
แตงตั้งเจาหนาท่ีพัสดุ 
2 . มี คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ใ ห
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดาน
พัสดุเปนลายลักษณอักษร 
 

 
 
 

การควบคุมท่ีมีอยู 
เพียงพอระดับหน่ึง 

 
 
 
1.ยั ง ไม มี ช า ราชการ
ผู รับผิดชอบตําแหน ง
เจาหนาท่ีพัสดุโดยตรง 
2.มีการเรงรัดการจัดซื้อ
จัดจางในระหวางปเปน
จํานวนมากทําใหการ
ปฏิ บัติ ง าน เ กิดความ
ผิดพลาดและลาชา 

 
 
 
1.ขอรับการจัดสรร หรือโอนยาย
เจาหนาท่ีพัสดุโดยตรง 
2.เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของติดตาม
การดําเนินงานในระหวางการ
ปฏิบัติงานและใหมีรายงานผล
การจัดซื้อจดัจางประจําเดือน
เพ่ือเปนการเทียบแผนการจัดหา
พัสดุประจําป 

 
 
 

งานพัสด ุ
30 กันยายน 

2565 
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แบบ ปค.5 
ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
(3) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการภารกจิ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

6.ฝายแบบแผนกอสราง 
กิจกรรม การประมานราคา
กอสราง 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการสํารวจออกแบบและ
ประมาณราคาคากอสรางเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  แมนยํา
และเกิดประโยชนตอการพัฒนา
เทศบาลเมืองทับกวางและ
ประชาชนอยางแทจริง 
 

 
 
 
 
-สภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวนสงผล
ใหราคาวัสดุกอสรางท่ีสูงข้ึนการ
ประมาณราคาจึงตองสอดคลอง
กับระเบียบในการจัดซื้อจัดจาง 

 
 
 
 
- ราคาวัสดุกอสรางมีความผันผวน
ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและ
ราคานํ้ามัน 
-กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานให
ดําเนินการอยางรวดเร็วและเปน
ระบบ  โดยลําดับความสําคัญของ
โครงการในการประมาณราคา 
-สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมการ
ใชระบบสารสนเทศในการ
ออกแบบกอสราง และกําชับ
เจาหนาท่ีใหศึกษาระเบียบและ
หนังสือสั่งการใหมๆ   เพ่ือใหการ
คํานวณราคาคากอสรางสอดคลอง
กับความเปนจริง 

 
 
 
 
การควบคุมอยูในระดับ
ท่ีสามารถควบคุมไดแต
ยังไมเพียงพอ 

 
 
 
 
-บุคลากรยังขาดความรู
ความสามารถในการ
ออกแบบประมาณราคา 
-- ราคาวัสดุกอสรางมี
ความผันผวนตามสภาวะ
เศรษฐกิจของโลกและ
ราคานํ้ามันอาจเกิด
ความผิดพลาดไดงาย 
 

 
 
 
 
-สงบุคลากรเขารับการอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
-ติดตามและตรวจสอบราคา
ของวัสดุอุปกรณเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ
จริง 
-กําชับเจาหนาท่ีใหมีความ
รอบคอบในการปฏิบัติงานให
มากข้ึน 
 

 
 
 
 

กองชาง 
ฝายการโยธา 

 
30 ก.ย.2565 
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แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
(3) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ
ภารกจิอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

7.ฝายแบบแผนกอสราง 
กิจกรรม การเขียนแบบ
กอสราง 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการเขียนแบบงาน
กอสรางเปนไปอยางถูกตอง
แมนยํา  และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดําเนินงาน 
 

 
 
 
-การเขียนแบบลาชาเน่ืองจาก 
มีจํานวนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
ไมเพียงพอตอปรมิาณงาน 
ท่ีมีอยูและมีการคํานวณ 
ประมาณราคาคากอสราง 
ท่ีมีอยูมีการเปลี่ยนแปลง 
อยูตลอด 

 
 
 
 -ราคาวัสดุกอสรางมีความผันผวน
ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและ
ราคานํ้ามัน 
-กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานให
ดําเนินการอยางรวดเร็วและเปน
ระบบ  โดยลําดับความสําคัญของ
โครงการในการประมาณราคา 
-สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมการ
ใชระบบสารสนเทศในการ
ออกแบบกอสราง 

 
 
 
การควบคุมอยูในระดับ 
ท่ีสามารถควบคุมได 
แตยังไมเพียงพอ 

 
 
 
การเขียนแบบลาชา
เน่ืองจากมีจํานวน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
ไมเพียงพอตอปรมิาณ
งานท่ีมีอยูและมีการ
คํานวณประมาณราคา
คากอสรางท่ีมีอยูมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอด 

 
 
 
-ขอเพ่ิมอัตรากําลังเจาหนาท่ี 
-สงบุคลากรเขารับการอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
-ติดตามและตรวจสอบราคา
ของวัสดุอุปกรณเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณจริง 
-กําชับเจาหนาท่ีใหมีความ
รอบคอบในการปฏิบัติงานให
มากข้ึน 
 

 
 
 

กองชาง 
ฝายการโยธา 

 
30 ก.ย.2565 
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แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
(3) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ
ภารกจิอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

8.กิจกรรมดานงานซอมแซม
ไฟฟา 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสงเสรมิใหเจาหนาท่ีไดรับ
มอบหมายปฏิบัติงานถูกตอง
ตามหลักเกณฑหลักวิชาการ
และหลักความปลอดภยั 
2.เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานและ
เกิดประโยชนอยางสูงสดุ 
 

 
 
 
-การสํารวจและซอมแซมไฟฟา
สาธารณะมีขอรองเรียนเก่ียวกับ
ไฟฟาทางสาธารณะเกิดอยู
บอยครั้งและเน่ืองจากเทศบาล
เมืองทับกวาง มีพ้ืนท่ีกวางและมี
การติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง
จํานวนมากทําใหการซอมแซม 
บํารุงรักษาอาจตกหลนหรือเกิด
ความลาชา 
 
 

 
 
 
1.มีการตั้งงบประมาณใน
ขอบัญญตัิงบประมาณรายจาย
ประจําปสําหรับจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณไฟฟาเพ่ือซอมแซมไฟฟา
สาธารณะและจดัซื้ออุปกรณ
ไฟฟาท่ีทันสมัยมีอายุการใชงาน
นานมากข้ึน 
2.จัดเจาหนาท่ีออกตรวจสอบ 
วัสดุ อุปกรณใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานอยางสม่ําเสมอ 

 
 
 
การควบคุมท่ีมีอยูมี
ความเพียงพอและ 
ทําใหความเสีย่งลดลง
อยูในระดับท่ีสามารถ
ควบคุมได 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

กองชาง 
ฝายการโยธา 
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แบบ  ปค. 5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการภารกจิ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

9.กิจกรรมดานงานกอสราง 

วัตถุประสงคการควบคุม 

เพ่ือใหงานโครงสราง พ้ืนฐานมี

ความมั่นคง แข็งแรงไดรับการ

ดูแลรักษาและสนองตอความ

ตองการของประชาชนอยาง

ท่ัวถึง 

บุคคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ในการควบคุมงานกอสราง

ไมเพียงพอ เน่ืองจาก 

มีการกอสรางถนน 

หลายสายในระยะเวลา

ใกลๆกันและบุคคลากร 

ไดปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ อีก

หลายดานทําใหเกิดความ

ลาชาและดูแลไมท่ัวถึง 

1.ออกสํารวจพ้ืนท่ีในแตละ

ชุมชน 

2.ขอความรวมมือกับชุมชน

ชวยตรวจสอบสภาพถนน

ในพ้ืนท่ีของตนเอง 

3.เปดชองทางการรับแจง

ดวยการเขียนคํารองและ

ทางโทรศัพท 

4.ไดรับเรื่องจึงออกไป

สํารวจและการซอมแซม 

การควบคุมท่ีมีอยู 
มีความเพียงพอและ 
ทําใหความเสีย่งลดลง 
อยูในระดับท่ีสามารถ
ควบคุมได 

 
- 

 
- 

กองชาง 
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แบบ  ปค. 5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
(3) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการภารกจิ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

10.กิจกรรมดานงานคํารอง 

วัตถุประสงคการควบคุม 

เพ่ือใหทราบปญหาและความ

ตองการใหหนวยงานแกไข

ปญญาของราษฎรในพ้ืนท่ี 

ข้ันตอนและระยะเวลาใน

การดําเนินการแกปญหา

ตางๆท่ีมีความยากงาย

แตกตางกันและลําดับ

ความสําคญัของปญหา 

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1.รับคํารอง 

2.ตรวจสอบ/รายงาน 

3.ดําเนินการ 

4.รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

การควบคุมอยูในระดับท่ี

สามารถควบคุมได 

แตยังไมเพียงพอ 

ปญหาความยากงาย 

ของแตละปญหาท่ี

เกิดข้ึนใชระยะเวลา

แกไขปญหาแตกตางกัน 

จึงทําใหยังมีประชาชน

เขามาเขียนคาํรองให

ชวยแกไขปญหาอยาง

ตอเน่ือง 

 

1.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

เพ่ิมความรวดเร็วในการแกไข

ปญหา 

2.ใหเจาหนาท่ีออกสํารวจ

ปญหาความตองการของ

ประชาชนอยางสม่ําเสมอ 

กองชาง 

30 กันยายน 2565 
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แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการภารกจิ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

กิจกรรม   

11. การรับ-สงหนังสือราชการ 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหการบริการ รับ-สง  

และแจงเวียนหนังสือภายใน  

มีความคลองตัวและ 

เกิดขอผิดพลาด 

 

 

 

 

 

-  การรับ-สง หนังสือ

ลาชา 

-  คนหาหนังสือไมพบ 

-  จัดเก็บหนังสือลาชา 

 

 

 

 

-  วางแผนการปฏิบัติงานโดยเรียงลําดับ

ความสําคญั เพ่ือใหการทํางานมีความ

รวดเร็วยิ่งข้ึน 

-  กําหนดใหมีการจัดเก็บหนังสือ 

เขาแฟมทุกวัน 

-  ระบุผูรับผิดชอบในการจดัเก็บหนังสือ

เขาแฟม          

-  ผูรับหนังสือของกลุม/ฝาย 

ตองลงนามรับหนังสือทุกครั้ง 

ในสมุดทะเบียนรับ-สงหนังสือ 

 

 

 

- การควบคุมมีความ

เพียงพอ ทําใหการ

บริการ รับ-สง และ

แจงเวียนหนังสือ

ภายใน  

มีความคลองตัว   

และเกิดขอผิดพลาด

นอยลง 

 

 

 

 

- การรับ-สง หนังสือ

ลาชา 

-  คนหาหนังสือไมพบ 

 

 

 

 

-นําระบบอิเล็กทรอนิกส

มาใชในการรับ – สง  

และจัดเก็บเอกสาร 

เพ่ือใหคนหาไดสะดวก

มากข้ึน 

 

 

 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

30 กันยายน

2565 
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แบบ ปค. 5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

   

 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ
ภารกจิอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

12.กิจกรรมดานการปองกัน 

โรคไขเลือดออก 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

และอสม. มีสวนรวมในการ

กําจัดแหลงเพาะพันธลูกนํ้า

ยุงลาย 

2.  เพ่ือลดอัตราปวยดวยโรค

ไขเลือดออกของประชาชนใน

ชุมชน 

 

 

 

-  อัตราการปวยบางครั้ง

สูงเกินเกณฑมาตรฐาน 

 

 

 

 

1. อบรมใหความรู       

แกประชาชน 

2. สรางความตระหนัก 

และมสีวนรวม 

ในทุกภาคสวน 

 

 

 

 

-  การควบคุม 

ชวยใหงานสําเร็จ 

ตามวัตถุประสงค 

ท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  อัตราการปวยบางครั้ง

สูงเกินเกณฑมาตรฐาน 

 

 

 

 

1.มีการรณรงคทําลายแหลง

เพาะพันธุยุงลายอยาง

ตอเน่ือง 

2.ประชาสัมพันธใหความรู 

กับประชาชนถึงความ

รายแรงของโรคไขเลือดออก 

 

 

 

-กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 

30 กันยายน2565 
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แบบ ปค. 5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการภารกจิ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

13.กิจกรรมดานงานสัตวแพทย 

วัตถุประสงค                                 

๑.  เพ่ือควบคุมและ  

ปองกัน โรคระบาดสตัว 

อยางครอบคลุมและท่ัวถึง 

 

 

 

- เกษตรกรผูเลีย้งสัตว 

และเจาของสัตวเลี้ยง 

ไมแจงประชากรสตัว 

และสตัวเลี้ยงใหเปนปจจุบัน                     

-  เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและ

เจาของสัตวเลี้ยง 

ไมปฏิบัติในการปองกัน

อยางถูกตองถูกวิธี 

 

 

- เรงดําเนินการสํารวจ

ประชากรสัตวและสตัว

เลี้ยงใหเปนปจจุบัน   

 -  เรงดําเนินการทํา

ความเขาใจกับเกษตรกร

ผูเลีย้งสัตว และเจาของ

สัตวเลี้ยงใหปองกันโรค

ระบาดสัตวอยางถูกตอง

และถูกวิธี 

 

 

 

-  ควบคุมและปองกัน 

โรคระบาดสัตว  

อยางมีประสิทธิภาพ               

และครบถวน 

 

 

 

 

เน่ืองจากสถานการณ 

การแพรระบาดของ 

โรคโควิด – 19 

จึงไมสามารถจดักิจกรรม

อบรมใหความรูในการ

ควบคุมและปองกันโรค

ระบาดสัตวแกเกษตรกร 

ผูเลีย้งสัตวได 

 

 

1.เรงดําเนินการสํารวจ

ประชากรสัตวเลี้ยงใหเปน

ปจจุบัน 

2.ประชาสัมพันธผานเสียงไร

สายของเทศบาลฯ เพ่ือให

ความรูกับเกษตรกรผูเลี้ยงสตัว

เก่ียวกับการปองกันโรคระบาด

สัตวอยางถูกวิธี 

 

 

-กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 

30 กันยายน2565 
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แบบ ปค.๕ 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการภารกจิอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

14.กิจกรรมดานงานสงเสริมสขุภาพ 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการมี

สวนรวมของจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ

ชุมชน ในการพัฒนางานสาธารณสุข

มูลฐานในชุมชนของตนใหเปนรูปธรรม 

๒.  เพ่ือจัดทําแผนการตดิตาม 

การดําเนินงาน/ใหคําปรึกษา 

จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน  

ในการพัฒนางานสาธารณสุข 

มูลฐานในชุมชนของตน 

 

 

- ผูรับผดิชอบงาน 

ขาดการตดิตามการ

ดําเนินงานการพัฒนา

งานสาธารณสุขมลูฐาน 

ของชุมชนอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

- ผูรับผดิชอบงาน 

เรงวางแผนการทํางาน 

เพ่ือติดตาม /ผลักดันใหจติ

อาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน

รวมกันพัฒนางานสาธารณสุข

มูลฐานในชุมชนของตนเอง 

 

 

 

การควบคุมอยูในระดับ 

ท่ีสามารถควบคุมได 

 

 

1.เน่ืองจากสถานการณ 

การแพรระบาดของ 

โรคโควิด – 19 

จึงไมสามารถจดักิจกรรม

อบรมใหความรูกับชุมชนได 

2.ผูรับผดิชอบงาน 

ขาดการตดิตามการ

ดําเนินงานการพัฒนา 

งานสาธารณสุขมลูฐาน 

ของชุมชนอยางตอเน่ือง 

 

 

 

- ผูรับผดิชอบงาน 

เรงวางแผนการทํางาน 

เพ่ือติดตาม /ผลักดันให

จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ

ชุมชนรวมกันพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานใน

ชุมชนของตนเอง 

 

 

 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม   

 

30 กันยายน

2565 
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แบบ ปค. 5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

            

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ภารกจิอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

15.กิจกรรมดานงาน รักษาความสะอาด 

วัตถุประสงค 

-  เพ่ือลดปริมาณขยะ และมีการคดัแยก

ขยะกอนท้ิง 

-  สงเสริมใหประชาชน  มีสวนรวมในการ

จัดการขยะ 

 

 

 

-  รถขยะมีบางคัน

เกา  เสียบอย                     

-  บุคลากรเก็บ

ขยะ มีจํานวนนอย 

  

 

 

- ประชุมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/พนักงาน 

ขับรถและพนักงานประจํารถขยะจัดแบง 

พ้ืนท่ีของรถแตละคัน 

- บันทึกปริมาณขยะของรถแตละคัน 

เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณขยะตอวัน 

-  รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน 

คัดแยกขยะกอนท้ิงผานเสียงไรสาย  

- จัดอบรมรวมกันระหวางผูนําชุมชน 

ความรูดานการจดัเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย                                           

-  ดูแลรถบรรทุกขยะใหพรอมดําเนินการ  

เก็บขยะตามหมูบาน  

 

 

 

-การควบคุมท่ีมีอยูมี

ความเพียงพอ

เน่ืองจากมีขยะตกคาง 

ไมเกิน  ๕ % 

ประเมินจาก 

ไมมผีูมารองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

30 กันยายน

2565 

 

๒๗ 
 



 แบบ ปค. 5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการภารกจิ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

16.กิจกรรมดานงาน

ศูนยบริการสาธารณสขุ 

วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือควบคุมและปองกัน

โรคตดิตอ 

 

-กิจกรรมดานงานรักษาพยาบาลมี

ความเสีย่งในดาน  การแพรกระจาย

เช้ือจากผูรับบริการไปสูผูรับบริการ 

รายอ่ืน หรือจากผูรับบริการสู

เจาหนาท่ี หรือจากเจาหนาท่ีสู

ผูรับบริการ หากมมีาตรการควบคมุ

และปองกันการแพรกระจายเช้ือ 

ท่ีไมเขมงวด ไดแกการลางมือกอน 

และหลังใหการพยาบาล การสวม

หนากากอนามัยท้ังผูรับบริการ 

และพยาบาล 

 

-จัดใหมีการลางมือ

กอนและหลัง       

การใหบริการ 

และใหสวมหนากาก

อนามัยท้ัง

ผูรับบริการและ

เจาหนาท่ี 

-ควบคุมและปองกัน

โรคโรคตดิตออยางมี

ประสิทธิภาพ               

และครบถวน 

1. ประชาชนปกปดขอมลู

การเดินทางไปพ้ืนท่ีเสี่ยง  

ปกปดอาการเจบ็ปวย ทําให

ไมสามารถควบคุมและ

ปองกันโรคติดตอได 

2.ประชาชน ขาดความรู

เก่ียวกับการปองกัน

โรคตดิตอ  อยางถูกวิธีและ

ถูกตองทําใหไมสามารถ

ควบคุมและปองกัน

โรคตดิตอไดอยางท่ัวถึง 

 

๑.ช้ีแจงและทําความ

เขาใจถึงความเสยีหาย 

จากการปกปดขอมลูแก

ผูรับบริการ                         

๒.เรงดําเนินการใหความรู

กับเรื่องการปฏิบัติตนเพ่ือ

ปองกันโรคติดตอแก

ผูรับบริการ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

30 กันยายน 

2565 

 

 

 
๒๘ 

 



แบบ ปค. 5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการภารกจิ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

17.กิจกรรมดานกายภาพบําบัด

วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือลดภาวะแทรกซอน      

(ขอยึดติด แผลกดทับ)  

ในผูปวยติดเตียง ติดบาน 

 

-กิจกรรมดานกายภาพบําบัด มีความเสีย่งใน

ผูปวยตดิเตยีง ตดิบาน เกิดขอตอยึดติด  

แผลกดทับ จากการขาดความรูดานการ 

ขยับขอตอ การพลิกตะแคงตัว หากไมมีการ

ใหความรูดานกายภาพบําบัดเบ้ือง (วิธีการ

ขยับขอตอ การพลิกตะแคงตัว) ท้ังผูปวยและ

ญาติ จะทําใหผูปวยตดิเตยีง ติดบาน เกิด

ภาวะแทรกซอน  

 

1.จัดใหมีการเยี่ยม

บาน โดยใชระบบ

โทรศัพท หรือไลน 

 

การควบคุมอยูใน

ระดับท่ีสามารถ

ควบคุมไดแตยังไม

เพียงพอ 

1. ยังมีผูปวยขอยึดตดิ 

ในบางราย เน่ืองจาก

ผูปวยและผูดูแลไมกลา

ขยับขอตอ กลัวผูปวยมี

อาการปวดเวลาขยับขอ 

 

๑.ช้ีแจงและทําความ

เขาใจถึงความแกผูปวย

และผูดูแลเรื่องการขยับ 

ขอตอ จะไมมผีลทําใหเกิด

อาการปวด 

2.ติดตามอาการของผูปวย

อยางตอเน่ือง 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

30 กันยายน 

2565 

 

 

๒๙ 
 



แบบ ปค. 5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการภารกจิ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

18.การบริหารงบประมาณ
รายได รายจาย การพัสดุ และ
การบัญชีของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารรายได รายจาย 
การ พัสดุ  และกา ร บัญ ชีขอ ง
สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวาง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเ งินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2562 

การบริหารงบประมาณรายได 
รายจาย การพัสดุ และการบัญชี
ของสถานศึกษาในสังกัดเจาหนาท่ี
มีความเขาใจเก่ียวกับการจัดทํา
เอกสารทางบัญชีตาง ๆ  มากข้ึน 
แตยังมีขอ บกพรองเล็กนอยใน
การจัดทําบัญชี 

1. จัดสงเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบเขารับการฝกอบรม
ทําความเขาใจเ ก่ียวกับวิธีการดํา เนินงานตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเ งินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
2. ใหเจาหนาท่ีของสถานศึกษาในสังกัดเพ่ิมความ
รอบคอบในการจัดทําบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี
เงินรายไดของสถานศึกษา บัญชีคาใชจาย บัญชี
รายได  
แสดงรายรับ-จายเงินเมื่อสิ้นป โดยใหมีเจาหนาท่ี
ชวยตรวจสอบความถูกตองกอนลงบัญชี พรอม
จัดทํารายงานรายรับ-รายจาย ปละหน่ึงครั้ง เพ่ือ
เสนอใหผูบริหารทองถ่ินตรวจสอบ ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 
 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยูเพียงพอ  

สามารถควบคุมได  

- - กองการศึกษา 
 

๓๐ 
 



แบบ ปค.5 
 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
(3) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

งานพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม 
19.การฝกอาชีพใหแกประชาชนใน 
เขตเทศบาล 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
อาชีพใหประชาชนในชุมชน 
2. เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนใน 
พ้ืนท่ี 
3. เพ่ือใหประชาชนไดมีอาชีพเสรมิสรางรายได 
 

 
 
ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการเขารวม
โครงการ/กิจกรรม  
ตามจํานวนท่ีกําหนด 

 
 
สงหนังสือใหประธานชุมชน
เพ่ือแจงลวงหนาให
ประชาชนทราบกอนจัด
โครงการ/กิจกรรม 
 

 
 
ดําเนินการตามระเบียบ  
หลักเกณฑ ขอกําหนดท่ี
เก่ียวของ 
 
 

 
 
ประชาชนมาไมเขา
รวมโครงการ/
กิจกรรม ท่ีจัดข้ึน 

 
 
1.ทําแบบสอบถาม
เพ่ือใหทราบถึงความ
ตองการประชาชน 
2.ประชาสัมพันธผาน
เสียงไรสาย หรือทางสื่อ
ตางๆ 
  

 
 
กองสวัสดิการสังคม 
งานพัฒนาชุมชน 
30 ก.ย.2565 

 
 
 
 
 
 

๓๑ 
 



แบบ ปค.5 
 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
(3) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการภารกจิอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

งานกิจการสตรีและคนชรา 
กิจกรรม 
20.โครงการอบรมและสงเสรมิอาชีพ
กลุมสตรีแมบาน 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหกลุมสตรีแมบานไดปฏิบัติจริง 
เปนการฝกจนเกิดความชํานาญนําไปสูการ
ทําเปนอาชีพ  
2.เพ่ือสงเสรมิอาชีพใหกับกลุมสตรีแมบาน
ไดมีอาชีพเสริมสรางรายได 
 

 
 
ผูเขารวมอบรมมีจํานวนเกิน
กวาท่ีโครงการกําหนด   
ทําใหวิทยากรใหความรู 
ไมท่ัวถึง 

 
 
1.จัดหาวิทยากรเพ่ิมข้ึน  
2.แบงกลุมผูเขารวมอบรม 
เปนกลุมยอยๆ 

 
 
1.ผูเขารวมอบรมไดรับ
ความรูจากวิทยากรมากข้ึน 
สามารถนําความรูท่ีไดรับ 
ไปประกอบอาชีพ 

 
 
ผูเขารวมอบรมมีจํานวน
เกินกวาท่ีโครงการกําหนด  
ทําใหวิทยากรใหความรู 
ไมท่ัวถึง 
 

 
 
1.ขยายวันฝกอบรม
เพ่ิมข้ึน เปนระยะเวลา  
2 – 3 วัน 
2.ทําแบบสํารวจความ
ตองการของประชาชน 

 
 

กองสวัสดิการสังคม 
งานกิจการสตรีและ

คนชรา 
30 ก.ย.2565 

 
 

 
 

 

๓๒ 
 



แบบ ปค.5 
 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
(3) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการภารกจิ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

งานสังคมสงเคราะห 
กิจกรรม 
21.การเบิกเงิน เบ้ียยังชีพ 
ผูสูงอายุและคนพิการ 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือเบิกเงินสดจากธนาคาร 
ไปจายใหกับผูสูงอายุและ 
ผูพิการในชุมชน 
 

 
 
1.อันตรายท่ีอาจจะ 
เกิดจากการเบิกเงินสด
จํานวนมากจากเทศบาล 
และการออกไป จายเบ้ีย
ตามชุมชน 

 
 
1. มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีจาย
เบ้ียยังชีพฯ พรอมเจาหนาท่ี
เปนชุดรักษาความปลอดภัยใน
การจายเบ้ียยังชีพแตละชุมชน 
2.มีการประชาสัมพันธใหผูมี
สิทธ์ิรับเงินโดยวิธีการโอนเงิน
เขาบัญชีธนาคาร หรือมอบ
อํานาจเขาบัญชี ธนาคารผูรับ
แทน 
 

 
 
ผูมีสิทธิรับเบ้ียฯประสงครับเงิน 
ผานบัญชีธนาคารเพ่ิมข้ึน  
เหลือผูพิการท่ีประสงครับเงินสด 
เพียง 1 คน  (รอยละ 0.21  
ของผูพิการท้ังหมด 478 คน)  
และผูสูงอายูท่ีประสงครับเงินสด 
เพียง 10 คน (รอยละ 0.43  
ของผูสูงอายุท้ังหมด 2,329 คน) 
เปนระดับท่ียอมรับได 
มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสมแลว 
 

 
 
-  

 
 
-  

 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 

๓๓ 
 



แบบ ปค.5 
 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
(3) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการภารกจิอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

งานสังคมสงเคราะห 
กิจกรรม 
22. การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  
คนพิการ และผูปวยเอดส 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนการสรางหลักประกันราย 
ไดใหแกผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมอืง- 
ทับกวาง 
2. เพ่ือเปนการสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการ ในเขตเทศบาล 
เมืองทับกวาง 
3.เพ่ือเปนสวัสดิการเบ้ืองตนใหแก
ผูสูงอายุ  คนพิการ และผูปวยเอดส 
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

 
 
1. ผูรบัเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
คนพิการ และผูปวยเอดส 
ไมมารับตามกําหนด 
 

 
 
1.ประชาสัมพันธใหผูมีสิทธ์ิรับเงิน
โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี 
ธนาคาร หรือมอบอํานาจเขาบัญชี
ธนาคารผูรับแทน 
2.การประชาสมัพันธ แจงการจาย
เบ้ียยังชีพ ลวงหนาอยางนอย 1 
สัปดาห  โดยชองทางดังน้ี  
- สงหนังสือกําหนดการจายเบ้ียยัง
ชีพฯ โดยสงประธานชุมชนทุก
ชุมชน 
-ประชาสัมพันธผานทาง social 
media (เพจเทศบาล,ไลน
กรรมการชุมชน,เสยีงตามสาย) 

 
 
ผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ   
คนพิการ และผูปวยเอดส 
ไมมารับตามกําหนด   
มีจํานวนลดลง เหลือเพียง  
 4 ราย/เดือน 
เน่ืองจากเดินทางไป
ตางจังหวัดหรือตดิภารกิจ  
ไมสามารถมารับไดตาม
กําหนดเปนระดับท่ียอมรับได 
มีการควบคุมเพียงพอ
เหมาะสมแลว 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

         
 

๓๔ 
 



 แบบ ปค.5 
 

ช่ือสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการภารกจิอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
กิจกรรม 
23.โครงการเงินอุดหนุนเด็ก 
แรกเกิด 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิดจะชวย
แบงเบาภาระ คาใชจายในการดูแล
เด็ก รวมท้ังเปดโอกาสใหพอแม 
ผูดูแลเด็ก สามารถเขาถึงบริการ
สาธารณสุขไดมากข้ึน  
ทําใหมีความรูความเขาใจในการ
เลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
 
 
 

 
 
1.ผูนําชุมชน/ผูใหญ  
ยังขาดความรูความเขาใจ 
ในหลักเกณฑการ
ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิ  
2.ผูลงทะเบียนประสบ 
ปญหาในการหาผูรับรอง
สถานะครัวเรือน 
 
 
 

 
 
1.ประชาสัมพันธให 
กับผูนําชุมชน และ
ประชาชนทราบ 
ถึงหลักเกณฑการ
ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิ 
 

 
 
เด็กท่ีไดรับเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด  
ไดรับการเลี้ยงด ูท่ีมีคุณภาพ 
และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม 
ตามวัย 

 
 
1.ผูนําชุมชน/ผูใหญ  
ยังขาดความรูความเขาใจ 
ในหลักเกณฑการ
ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิ  
2.ผูลงทะเบียนประสบ
ปญหาในการหาผูรับรอง
สถานะครัวเรือน 
 
 
 

 
 
1.เจาหนาท่ีแจง
หลักเกณฑและ
สัมภาษณเบ้ืองตน
กอนสงเอกสารการ
ลงทะเบียน 

 
 

กองสวัสดิการสังคม 
งานสวัสดิการเด็กและ

เยาวชน 
30 ก.ย.2565 

 

๓๕ 
 



 
แบบ ปค.5 

 
ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงาน

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ
ดําเนินการภารกจิอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

(8) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 
กิจกรรม 
24.โครงการสานสัมพันธครอบครัว 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางความรักความเขาใจ 
และตระหนักถึงความสําคญัของสถาบัน
ครอบครัว 
2. เพ่ือใหความรูความเขาใจบทบาท 
หนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว 
 

 
 
1.ผูปกครองไมเห็นความสําคญั
ของกิจกรรมทําใหจํานวน
ครอบครัว 
ท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
ไมครบตามเปาหมาย 

 
 
1.สงหนังสือแจง
ลวงหนากอนจัด
โครงการ/กิจกรรม 
 
 

 
 
1.ครอบครัวเขารวม
กิจกรรม / โครงการ 
มากข้ึน 

 
 
1.จํานวนครอบครัว 
ท่ีเขารวมโครงการ/
กิจกรรม ไมครบ 
ตามเปาหมาย 
 

 
 
1.แจงวัตถุประสงคของ 
การทําโครงการ และทํา
แบบสอบถาม เพ่ือให
ผูปกครองตระหนักถึง
ความสําคญัของโครงการ 
2.ประชาสัมพันธผานเสียง
ไรสาย Line  facebook 

 
 

งานสงเสรมิและ-
สวัสดิการสังคม 

กองสวัสดิการสังคม 
30 ก.ย.2565 

 

 

 

๓๖ 
 



แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

(1) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกจิอ่ืนๆ  ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

(2) 

ความเสี่ยง 

(3) 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(4) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู 

(6) 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

กิจกรรม 

25.การจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 

2565) ของเทศบาลเมือง 

ทับกวาง 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561 มี

รายละเอียดและข้ันตอนในการ

ดําเนินการคอนขางมาก 

2.มีการบรรจุโครงการในแผน 

เปนจํานวนมากแตดําเนินการได 

ไมครบทุกโครงการเน่ืองจาก

งบประมาณมีอยูอยางจํากัด  

และพ้ืนท่ีกวาง 

3. ประชาชนไมใหความรวมมือใน

การจัดทําประชาคม 

1.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548 

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ.2561  

2.สํารวจปญหาความตองการ

เพ่ือใชงบประมาณใหคุมคา 

และเกิดประโยชน 

3.ประชาสัมพันธใหประชาชน

ตระหนักถึงการมีสวนรวมในการ

จัดทําประชาคม 

 

การควบคุมอยูใน

ระดับท่ีสามารถ

ควบคุมได 

1. มีการบรรจุ

โครงการในแผนเปน

จํานวนมากแต

ดําเนินการไดไมครบ

ทุกโครงการเน่ืองจาก

งบประมาณมีอยูอยาง

จํากัด และพ้ืนท่ีกวาง 

2 .ป ร ะช าชน ไม ใ ห

ความรวมมือในการ

จัดทําประชาคม 

 

 

1.เรยีงลําดบัความสําคัญของ

โครงการเพ่ือใชงบประมาณท่ีมีอยู

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2.ประชาสัมพันธใหประชาชน

ตระหนักถึงการมีสวนรวมในการ

จัดทําประชาคม 

 

งานวิเคราะห

นโยบาย 

และแผน 

กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ 

30 ก.ย. 2565 

 

๓๗ 
 



แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ  ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(2) 

ความเสี่ยง 

(3) 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(4) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู 

(6) 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

26.กิจกรรมการโอนงบประมาณ   

โอนงบต้ังจายเปนรายการใหม   

และการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย 

ยังมีการโอนงบประมาณ 

ขามหมวด ขามประเภท   

และเกินจาํนวนมาตรฐาน

ท่ีระเบียบกําหนด 

กําหนดใหมีการจัดทําแผน 

การโอนงบประมาณ   

และการแกไขเปลี่ยนแปลง 

คําช้ีแจงงบประมาณใหเปนไป

ตามระเบียบท่ีกําหนด 

การควบคุม 

อยูในระดับ 

ท่ีสามารถควบคุมได 

ยังมีการโอนงบประมาณ 

ขามหมวด ขามประเภท   

และเกินจาํนวนมาตรฐานท่ี

ระเบียบกําหนด 

-ทําบันทึกช้ีแจงใหแตละกอง

ทราบหากมีการโอน

งบประมาณในอันดับแรกให

ใชงบประมาณหมวด 

และประเภทเดียวกันกอน 

-วางแผนการใชจาย

งบประมาณเพ่ือลดจํานวน

การโอนงบประมาณ 

 

งานงบประมาณ 

กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ 

30 ก.ย.2565 

 

๓๘ 
 



แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงาน

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ  ท่ีสําคัญ

ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(2) 

ความเสี่ยง 

(3) 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(4) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู 

(6) 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

27.งานศูนยบริการขอมูลขาวสาร การขอดูขอมูลขาวสารของ

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล

เมืองทับกวาง 

บางรายขอดูขอมูล 

ท่ีไมอาจเปดเผยได 

 

ใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับ

การขอดูขอมูลขาวสารของ

ราชการผานชองทางตางๆ  

เชนเว็บไซต หรือการ

ประชาสมัพันธทางเสียงไรสาย

ของเทศบาลเมืองทับกวาง 

เปนความเสี่ยงท่ีอยูใน 

ระดับท่ีสามารถควบคุมได 

การขอดูขอมูลขาวสาร

ของศนูยขอมูลขาวสาร

เทศบาลเมืองทับกวาง 

ยังไมถูกตองตาม

ระเบียบฯ 

 

-ใหความรูกับประชาชน

เก่ียวกับการขอดูขอมลู

ขาวสารของราชการ 

โดยการจัดอบรมฯ  

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  

ขอมูลขาวสารของทาง

ราชการพ.ศ.2540 

 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ 

กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ 

30 ก.ย. 2565 

 

๓๙ 
 



แบบ ปค.5 

ชื่อสวนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง 

รายงานการะประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
(ลงชื่อ).................................................... 

(นายสมหมาย   แดงประเสริฐ) 

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 

วันท่ี 10  พฤศจิกายน 2564 

(1) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงาน

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ  ท่ีสําคัญ

ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(2) 

ความเสี่ยง 

(3) 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

(4) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู 

(6) 
 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

28.ภารกิจดานการปฏิบัติงานตาม

แผนการตรวจสอบประจําป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการตรวจสอบภายในประจําป

ตามแผนการตรวจสอบดําเนินไปโดย

บรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบภายใน 

ไมครอบคลุมทุกเรื่อง 

1.สงบุคลากรเขารับการอบรม

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความ

ชํานาญและทักษะในการ

ปฏิบัติงาน  ศึกษาหาความรู

เรื่องกฎหมายระเบียบ 

ขอบังคับ  หนังสือสั่งการท่ี

ออกมาใหม 

2.จัดทําเอกสารใหความรูกับ

หนวยรับตรวจเพ่ือลดความ

เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

มีการจัดทําแผนการตรวจสอบ

ภายในแตยังไมครอบคลุม 

ทุกเรื่องท่ีมีความเสี่ยง  อาจทํา

การตรวจสอบไมครอบคลุมทุก

เรื่องและเจาหนาท่ียังขาดความรู

และทักษะท่ีจําเปนในดานท่ีเกิด

ความเสีย่ง  ดังน้ันการควบคุม

ภายในยังไมเพียงพอยังตองมี

การพัฒนาความรูความสามารถ

อีกตอไป 

บุคลากรขาดความรูใน

เรื่องท่ีเกิดความเสี่ยงทํา

ใหการตรวจสอบไม

ครอบคลมุทุกเรื่องท่ีมี

ความเสีย่ง 

1.สงบุคลากรเขารับการ

อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู

ความชํานาญและทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน ในเรื่อง 

ท่ียังขาดประสบการณ 

2.จัดทําเอกสารใหความรู

กับหนวยรับตรวจเพ่ือลด

ความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึน 

หนวยตรวจสอบ

ภายใน   

30 กันยายน 

2565 

 

๔๐ 
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