
 
 

คํานํา 
 
  การจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หนวยงานของราชการสวน
ทองถ่ินซ่ึงเปนหนวยรับตรวจไดจัดทําข้ึน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงคใหพนักงานเทศบาล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัวทุกคน ใชจายเงินแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังทําใหประชาชนของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว  มีความเชื่อถือและม่ันใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล วาเปนการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชนสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล และรักษาประโยชนของประเทศชาติไดอยางแทจริง 
 
  คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หวังวาการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในเลมนี้จะทําใหพนักงานเทศบาล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัวทุกคนปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และประเทศชาติโดยสวนรวม 
 
 
 

คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายใน 
                                                                           เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
                                                                            19  พฤศจิกายน  2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบ  ปค. 4 

 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

 
สํานักปลัดเทศบาล  
1.   สภาพแวดลอมการควบคุม 
 สภาพแวดลอมภายใน ดานความรูความสามารถของ
บุคลากร  รวมถึงทักษะท่ีจําเปนท่ีจะทํางานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย   และกําหนดขอบเขต การควบคุมงาน  ตอง
มีการกําหนดใหชัดเจนถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี
สําคัญ  มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน โดย
จะตองไมใหหนวยงานเดียว หรือเพียงคนเดียวทําหนาท่ี
หลายอยาง เพราะจะทําใหขาดระบบการสอบยันความ
ถูกตองระหวางกัน และถือเปนจุดออนอยางหนึ่งของ
ระบบการควบคุมภายใน 
 สภาพแวดลอมภายนอก  
   1.กิจกรรมดานการใชและรักษารถยนตราชการ     
           เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 
คือ ไมมีตําแหนงพนักงานขับรถยนต ผูขออนุญาตใชรถ 
ไมไดรับมอบหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
ทําใหไมเอาใจใสดูแลรถยนต และขาดความระมัดระวัง
ในการขับข่ี ทําใหรถยนตอาจชํารุดเสียหายเร็ว เสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ และการใชรถยนตสําหรับใชในภารกิจ
ของเทศบาล การนํารถไปใชในกิจกรรมท่ีไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค  การนํารถยนตพยาบาลฉุกเฉินไปสง
เอกสาร การนําออกจากหนวยปฏิบัติการเพ่ือรับผูปวย
กลับบาน การใหบริการประชาชนท่ีไมมีอาการเจ็บปวย
ฉุก เฉินหรือ อุบั ติ เหตุ  การออกปฏิบั ติ งาน อ่ืน ท่ี ไม
เก่ียวของกับการแพทยฉุกเฉิน เปนตน 
  
  

 
 ผลการประเมิน 

ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน  ของ
สํานักปลัดเทศบาล ตามโครงสรางและคําสั่งแบงงาน
ของสํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดท่ี 588/2561   
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ในภารกิจ จํานวน 8 งาน 
คือ    
1. งานวิเคราะหนโยบายและแผน  
2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3. งานพัฒนาชุมชน   
4. งานสงเสริมการเกษตร  
5. งานธุรการ  
6. งานนิติการ     
7. งานการเจาหนาท่ี  
8.  งานทะเบียนราษฎร  

โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  โด ย อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 
2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ ยง โดยให ถือปฏิบั ติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
พบจุดออน ท่ีเปนความเสี่ยงของ สํานักปลัด     ผล
การประเมิน จากการวิเคราะหสํารวจ พบวา  มี
กิจกรรม  2  กิจกรรมท่ีจะตองจัดการบริหารความ
เสี่ยง คือ  
 1.กิจกรรมดานการใชและรักษารถยนตราชการ     
 2. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจดทําแผนพัฒนาชององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขอสรุป จุดออนและความเสี่ยงดังกลาวขางตน 
สํานักปลัดเทศบาล ตองไปดําเนินการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.5 ตอไป 

 
 

 



 
แบบ  ปค. 4 

 
 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

   
2. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาชององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
        เป น ค วาม เสี่ ย ง ท่ี เกิ ดจ ากสภ าพ แวดล อม 
ภายนอกคือ  ประชาชนไมสนใจ ไมเขาใจและไมให
ความสําคัญในทําใหการเขารวมการประชุมประชาคมไม
ครบถวน ตามสัดสวนท่ีระเบียบกําหนด เพ่ือรวมจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ทําใหการเสนอแนะแนวทางความ
คิดเห็นหรือปญหาความตองการไมครบถวน  ในการ
เสนอโครงการเขาสูแผนฯ และระเบียบฯจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมใหเปนปจจุบัน ทําใหเกิดการสับสนในข้ันตอน
และวิธีการการถือปฏิบัติ  ท้ังเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบ 
คณะกรรมการ และประชาชน และกรมสงเสริมฯ ไมได
จัดอบรมซักซอมการถือปฏิบัติตามระเบียบฯท่ีแกไข
เ พ่ิ ม เติ ม เป ลี่ ย น แ ป ล ง   ค ว าม เสี่ ย ง ท่ี เ กิ ด จ าก
สภาพแวดลอมภายใน คือบุคลากรยังขาดความรูความ
เขาใจตอระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
การแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของใหเจาหนาท่ีอยางท่ัวถึงทุกจังหวัด ทําใหเกิด
ความสับสนในการตีความเพ่ือมาวิธีการปฏิบัติจริง 
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 กองคลัง 
1.   สภาพแวดลอมการควบคุม 
        1.  สภาพแวดลอมภายใน 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของกองคลัง
โดยท่ัวไป  เชน  บรรยากาศ  สถานท่ี  ของการทํางาน 
    2.  สภาพแวดลอมภายนอก 

ดูจากผลกระทบท่ีเกิดจากระเบียบกฎหมายใหม  

รวมถึงหนังสือสั่งการตางๆ  ท่ีออกมาบังคับใชเปนปญหา

ตอการปฏิบัติหนาท่ี 
  
 
 

  กองคลัง 
ผลการประเมิน 

1.1  ภารกิจงานประจํา  กองคลังแบงภารกิจงาน
ออกเปน  3  งาน  โดยประเมินจากการควบคุมภายใน
ของงานประจําแตละงาน  ดังนี้ 
    1.1.1  งานการเงิน  ตามคําสั่งแบงงาน  มีภารกิจ
งานอยู  24  ขอ  เม่ือสํารวจและประเมินแลว  ใน
ภารกิจงานในแตละขอ  พบวาภารกิจในการประจํา  
ไมพบความเสี่ยง 
    1.1.2  งานบัญชี  ตามคําสั่งแบงงาน  มีภารกิจ
งานอยู  8  ขอ  เม่ือสํารวจและประเมินแลว  ใน
ภารกิจงานในแตละขอ  พบวาภารกิจในการประจํา  
ไมพบความเสี่ยง 
    1.1.3  งานพัฒนารายได ตามคําสั่งแบงงาน  มี
ภารกิจงานอยู  8  ขอ  เม่ือสํารวจและประเมินแลว  
ในภารกิจงานในแตละขอ  พบวาภารกิจในการประจํา  
ไมพบความเสี่ยง     
  1.1.4  งานพัสดุและทรัพยสิน  ตามคําสั่งแบงงาน  
มีภารกิจงานอยู  15  ขอ  เม่ือสํารวจและประเมิน
แลว  ในภารกิจงานในแตละขอ  พบวาภารกิจในการ
ประจํา  ไมพบความเสี่ยง 
    1.1.5  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน    
มีภารกิจงานอยู  10  ขอ เม่ือสํารวจและประเมินแลว  
ในภารกิจงานในแตละขอ  พบวาภารกิจในการประจํา  
ไมพบความเสี่ยง 
   1.1.6  งานตรวจและอนุมัติฎีกา   เม่ือสํารวจและ
ประเมินแลว  ในภารกิจงานในแตละขอ  พบวาภารกิจ
ในการประจํา  ไมพบความเสี่ยง 
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กองชาง 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
1. กิจกรรมดานการออกแบบ การคํานวณและ
รับรองการออกแบบงานกอสราง 
  
          สภาพแวดลอมท่ีเกิดจากปจจัยภายใน คือ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ขาดแคลนบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานการออกแบบงานกอสราง (วิศวกร
โยธา) จึงไมสามารถรบัรองการออกแบบงานกอสราง
ตางๆ ไดอยางทันถวงที 
 
  
 

  กองชาง 
ผลการประเมิน 
         จากการวิ เคราะหสํารวจพบวา งานดานการ
ออกแบบ คํานวณและรับรองการออกแบบงานกอสราง     
เปนกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง  การปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุม 
 
ขอสรุป 
        กองชาง  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีผูปฏิบัติงาน
ดานการออกแบบแตไมสามารถรับรองการออกแบบงาน
กอสรางได จึงจําเปนตองดําเนินการสรรหาบคุลากรใน
ตําแหนงวิศวกรโยธา และสงบุคลากรเขาอบรมในหลักสูตร
ท่ีกรมฯ กําหนดเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

กองการศึกษาฯ 
1.   สภาพแวดลอมการควบคุม 
      สภาพแวดลอมของการควบคุมแบงออกเปน 
สภาพแวดลอมท่ีเกิดจากปจจัยภายในบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไม
ตรงกับสายงานท่ีปฏิบัติ 

    สภาพแวดลอมท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก 
มีการประกาศใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
 

กองการศึกษาฯ 
ผลการประเมิน         
          จากการวิเคราะหสํารวจพบวา งานดานการจัดซ้ือ
จัดจางของกองการศึกษาเปนกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง  การ
ปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม 
ขอสรุป 
         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมตรงกับสายงานท่ี
ปฏิบัติ ประกอบกับการประกาศใชระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจางของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยังขาดความชํานาญในระเบียบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
        โดยกองการศึกษาได มีการกําชับใช เจาหนา ท่ี
ผู ปฏิ บั ติ งานและบุ คลากรภายในกองการศึกษาได
ทําการศึกษาระเบียบอยางถองแทและไดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและศึกษาระเบียบอยางถองแท เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตองและไมขัดตอระเบียบกฎหมาย  
มีการตรวจเช็คและสอบทานรายการเบิกจายกอนการ
ดําเนินโครงการและการจัดซ้ือ จัดจางใหมีความถูกตอง
ตามระเบียบท่ีกําหนด 
 



แบบ  ปค. 4 
 

 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

        กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมการควบคุมเพ่ือ

พิจารณาวาหนวยตรวจรับมีสภาพแวดลอมการ

ควบคุมท่ีดีหรือไม 

1.1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพงานดานสาธารณสุข 

การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมี

บุคคลากรไมเพียงพอตอภาระงานท่ีมีอยูอาจกอใหเกิด

ความลาชาในการใหบริการดานสาธารณสุข 

จึงเปนความเสี่ยงทางดานโครงสรางขององคกร 

 มีการจัดโครงสรางและสายงาน การบังคับ

บัญชาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและ

ลักษณะการดําเนินงานของหนวยตรวจรบั 

1.2 กิจกรรมคัดแยกขยะลดภาวะโลกรอน 

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในตําบลแมแฝกใหมมีจํานวนมาก

ข้ึนทุกป การจัดกิจกรรมรณรงคคัดแยกขยะอยางไมมี

ประสิทธิภาพทําใหคาใชจายในการบริการจัดการขยะ

มีจํานวนมากข้ึน  จึงเปนความเสี่ยงทางดานกลไกการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติการ 

 
 
 

  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ผลการประเมิน  

พบวา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีภารกิจตาม

โครงสรางและคําสั่งแบงงานของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม ในภารกิจ จํานวน 9  งาน คือ 

(1) งานดานแผนงาน 

(2) งานดานบริหาร 

(3) งานดานการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล 

(4) งานดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

(5) งานการปฏิบัติการ 

(6) งานดานการวางแผน 

(7) งานดานการประสานงาน 

(8) งานดานการบริการ 
   โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2554 ขอ 6   ผลการประเมิน จากการวิเคราะห
สํารวจ พบวา  มีกิจกรรม     2   กิจกรรมท่ีจะตอง
จัดการบริหารความเสี่ยง คือ  
  1.  กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพงานดานสาธารณสุข 
  2.  กิจกรรมคัดแยกขยะลดภาวะโลกรอน 
มีความเสี่ยง การติดตามผลในแบบติดตาม ปย.2 พบวา
ท้ัง 2 กิจกรรมจําเปนตองมีการควบคุมอยางตอเนื่องคือ  

(1) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพงานดานสาธารณสุข 

-เนื่องจากไมไดกําหนดกรอบอัตรากําลังเจาหนาท่ี

สายปฏิบัติงานของกองฯ 
   -พนักงานจางท่ีจางมาไมมีองคความรูทางดาน

สาธารณสุขบยาติ 

(2) กิจกรรมคัดแยกขยะลดภาวะโลกรอน 

- เปนกิจกรรมท่ีเปนนโยบายท่ีตองดําเนินการอยาง 

ตอเนื่องประชาชนยังไมตระหนักในการมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการขยะ 
 

 



แบบ  ปค. 4 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

สํานักปลัดเทศบาล  
2.  การประเมินความเส่ียง 
   1.กิจกรรมดานการใชและรักษารถยนตราชการ     
      พบวา  เปนความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนสูงมาก 
เนื่องจากไมมีพนักงานขับรถยนต จึงไมมีผูรับผิดชอบใน
การดูแลรักษาผูขออนุญาตใชรถ ไมไดรับมอบหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ทําใหไมเอาใจใสดูแล
รถยนต และขาดความระมัดระวังในการขับข่ี ทําให
รถยนตอาจชํารุดเสียหายเร็ว เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 
และการใชรถยนตสําหรับใชในงานท่ีไมใชภารกิจของ
เทศบาล การนํารถไปใชในกิจกรรมท่ีไม เปนไปตาม
วัตถุประสงค  เชนการนํารถยนตพยาบาลฉุกเฉินไปสง
เอกสาร การนําออกจากหนวยปฏิบัติการเพ่ือรับผูปวย
กลับบาน การใหบริการประชาชนท่ีไมมีอาการเจ็บปวย
ฉุก เฉินหรือ อุบั ติ เหตุ  การออกปฏิบั ติ งาน อ่ืน ท่ี ไม
เก่ียวของกับการแพทยฉุกเฉิน เปนตน  
   2. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาชององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 การประเมินความเสี่ยง ดานการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาชอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 อยูในระดับความเสี่ยงนอย ซ่ึงจากการประเมินพบวา 
1. สรางความเขาใจใหกับสวนราชการและและกลุม
องคกรตางๆใหเขาใจระเบียบการจัดทําแผนท่ีตองใชเปน
แนวทางในการจัดทําแผน รวมถึงข้ันตอนและปฏิทินการ
จัดทําแผน วามีหวงระยะเวลาในการทํางานทุกข้ันตอน 
2. ใชระรบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (e-plan) ในการ
กํากับการทํางาน 
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เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กองคลัง  
2.  การประเมินความเส่ียง 
   1.  สภาพแวดลอมภายใน 
   2.  สภาพแวดลอมภายนอก 

 
 

กองคลัง  
ผลการประเมิน 
2.1  สภาพแวดลอมภายนอก  มีผลกระทบตอการ
ควบคุม  ไดวิเคราะหจากระเบียบท่ีออกมาบังคับใช  
รวมถึงหนังสือสั่งการตางๆ ทําใหระเบียบตางๆตอง
ศึกษาใหม 
2.1.1  ภารกิจงานประจํา  วิเคราะหจากความ
เพียงพอของงานประจํา  ตามคําสั่งแบงงาน  ท้ัง  6  
งาน  ไมพบความเสี่ยง 

2.1.2  จากระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆท่ีเขามา

ใหมๆ  รวมถึงการปรับข้ัน  เพ่ิมคาครองชีพตางๆท่ีมี

ข้ึน  ทําใหอาจเกิดความสับสนในการคิดตัวเลขได 
3.1  มีการจัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณ 
3.2  การจายเงินตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ
อนุญาตใหจายได 
3.3  ศึกษาระเบียบการเบิกจายเงินใหละเอียดมากข้ึน 
 
4.1  เพ่ือมาชวยในการติดตามขอมูลขาวสาร  
ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  โดยไมตองรอรับหนังสือสั่ง
การท่ีมาตามระบบธุรการ  ซ่ึงสวนมากมาถึงชาและจะ
ไมทันการ 
 
5.1  การติดตอประสานงานภายในกองคลัง  และทุก
กองภายในเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 
5.2  การติดตอประสานงานทําความเขาใจเก่ียวการ
เบิกจายตางๆจากภายนอก 
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เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กองชาง 
2.  การประเมินความเส่ียง 
       มีความเสี่ยงเม่ือตองทําการกอสรางโครงการตางๆ 
ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 

 

กองการศึกษา  
2.  การประเมินความเส่ียง 
              หากมีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ี
ไมถูกตองและไมศึกษาระเบียบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแลว
อาจทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบและอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการได   
 
 

 

        กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
2.  การประเมินความเส่ียง 

2.1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพงานดานสาธารณสุข 

 กอใหเกิดความลาชาในการใหบริการดาน

สาธารณสุขหรือโครงการไมบรรลุวัตถุประสงค

ตามเปาหมาย    

2.2 กิจกรรมคัดแยกขยะลดภาวะโลกรอน 

 ประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนนอย 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

สํานักปลัดเทศบาล 
3.  กิจกรรมควบคุม 
1.กิจกรรมดานการใชและรักษารถยนตราชการ    
      กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู มีคําสั่งเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว ท่ี 657 / 2561 เรื่อง แตงตั้งเจาหนาท่ี
ควบคุมการใชรถยนต และเจาหนาท่ีดูแลการใชรถยนต 
และรถจักรยานยนตสวนกลาง เทศบาลตําบลเจดีย     
แมครัว แบงงานใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบรถยนตแตละคัน
พรอม การใชรถยนตใหชัดเจน ,หัวหนาสํานักงานปลัด
ควบคุมและมอบหมายใหเจาพนักงานขับรถยนตทุกคัน
ตรวจสอบบันทึกรายการในทะเบียนคุมการใชรถ
สวนกลางใหเปนปจจุบัน รายละเอียดตามบันทึก การใช
รถ (แบบ 4) และรายงานการควบคุมใหทราบ เปน
ประจําทุกครั้ง  
2. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาชององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู 
  ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
  2. มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบเปน 
การบันทึกขอมูลในระบบ สารสนเทศเพ่ือการวางแผน 
(e-plan) ในการกํากับการทํางาน 
 

 

กองคลัง 

3. กิจกรรมการควบคุม 

1.  ดานการเบิกจาย 
 

 

กองชาง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
        ขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ เชน กรม
โยธาธิการและผังเมือง และสวนราชการท่ีมีหนวยงาน
ออกแบบกอสรางและควบคุมงานกอสราง และตั้ ง
งบประมาณคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหเอกชน 
นิติบุคคล เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กองการศึกษา 
3.กิจกรรมการควบคุม 
       มีการกําชับใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และใหบุคลากร
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมศึกษาระเบียบ
อยางถองแทเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตองและไม
ขัดตอระเบียบกฎหมาย 
        มีการตรวจเช็ครายการเบิกจายกอนการดําเนิน
โครงการและการจัดซ้ือจัดจางใหมีความถูกตองตาม
ระเบียบท่ีกําหนด 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
3. กิจกรรมการควบคุม 

3.1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพงานดานสาธารณสุข 

 จัดสรรบุคลากร/จัดจางบุคลากรเพ่ิมเพ่ือมา

ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 

3.2 กิจกรรมคัดแยกขยะลดภาวะโลกรอน 

 สงเสริมและสนบัสนุนการคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน 

 การใหความรูประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน 

 การประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกขยะทุก

ชองทาง เชน เสียงตามสายประจําหมูบาน 

แผนพับประชาสัมพันธ  อยางตอเนื่อง 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

สํานักปลัดเทศบาล 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 

     1. นําระบบอินเตอรเน็ต เขามาใชในการบริหารและ
การปฏิบัติงานสํานักงานปลัดมีการติดตามขอมูลขาวสาร 
หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ขอบังคับจากหนวยงานท่ี
เก่ี ย วข อ ง  ให ส าม ารถป ฏิ บั ติ ดํ า เนิ น งาน ทั น ต อ
สถานการณ และเวลาท่ี กําหนดมากข้ึน  อีก ท้ั งยั ง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร และให
ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลทาง  
เว็บไซต  www.jdmaekrua.go.th 
 
     ๒. การประสานงานภายในและภายนอกสํานักงาน
ปลัด เชน  
        (๑) การติดตอประสานงานภายในสํานักปลัด 
แจกจายใหสํานัก/ฝายท่ีรับผิดชอบในทันทีท่ีไดรับ
หนังสือ ภายในไมเกิน ๑ วัน  
        (๒) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม 
ต าง ๆ ของทองถ่ิน  ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง โดยทางโทรศัพทและ
โทรสาร หอกระจายขาวหมูบาน 
     3. มีการแจงขอมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะ 
รัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติตางๆ แจงใหพนักงานทราบ
เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
  ๔. จัดใหมีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจนโยบาย
แ ล ะ แ น ว ท า งก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น   แ ล ะ เผ ย แ พ ร
ประชาสัมพันธใหผูท่ีเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง  
 ๕. จัดใหมีการประชุมประชาคม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในทุกภาคสวนเพ่ือนํามาพัฒนาและสงเสริมการมี
สวนรวม 
 
  

 

 

http://www.jdmaekrua.go.th/
http://www.jdmaekrua.go.th/
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กองคลัง 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
    1.  นําระบบ  Internet  มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ 
    2.  การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง 

 

กองชาง 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
         นําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เชน ระบบ
อินเตอรเน็ต เปนเครื่องมือชวยในการบริหารความเสี่ยง
ในเรื่องงานออกแบบ งานคํานวณราคากลางใหเปนไป
ตามหลั ก เกณ ฑ ท่ี กํ าหนดไว   ตลอดจน ใช ระบบ
สารสนเทศในการประสานงานรับโอนยายบุคลากรมา
ดํารงตําแหนงวิศวกรโยธา 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 

4.1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพงานดานสาธารณสุข 

 มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลในการ

ดําเนินงานดานสาธารณสุขสําหรับการบริหาร

และการตัดสินใจของฝายบริหาร 

4.2 กิจกรรมคัดแยกขยะลดภาวะโลกรอน 

 มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลในการ

ดําเนินงานดานจัดการขยะสําหรับการบริหาร

และการตัดสินใจของฝายบริหาร 

 มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารเก่ียวกับการบริหาร

จัดการขยะ เชน ขอมูลปริมาณขยะ คาใชจาย

ในการจัดการขยะ โดยใชคอมพิวเตอรในการจด

บันทึกขอมูลเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 

 นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารท่ี มี ท้ัง

โทรศัพท โทรสาร อินเตอรเน็ท และหนังสือ

ราชการตาง ๆ ในการประชาสัมพันธกิจกรรม

ตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ รวมถึงการ

ติดตอประสานงาน เปนเครื่องมือชวยในการ

บริหารความเสี่ยง 
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   สํานักปลัดเทศบาล 
5.กิจกรรมติดตามประเมินผล 
1.กิจกรรมดานการใชและรักษารถยนตราชการ    
       ปรับปรุงคําสั่งแบงงานมอบหมายงานในหนาท่ีใหความ
ชัดเจน ประเมินผลการปฏิบัติ งานอยางตอเนื่ อง โดย
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหัวหนางาน   ตองติดตาม กํากับดูแล  
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได
ในระดับหนึ่ง  แตยังคงมีจุดออน คือ ไมมีพนักงานขับรถยนต  
2. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาชององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
        ใช แบ บสอบทาน เป น เครื่ อ ง มื อ ในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดย
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตอง ศึกษากฎ ระเบียบ ใหม ๆอยูเสมอ 
และเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจัดข้ึน มีประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหัวหนางาน  ติดตาม 
กํากับดูแล 

 
 
 

กองคลัง 
5.กิจกรรมติดตามประเมินผล 

    1. วิธีการติดตามประเมินผล ใชวิธีการตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

     2 วิธีการติดตามประเมินผล กําหนดโดยการวิเคราะห

ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง  
     3 การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีท่ีมี
องคประกอบการควบคุมจากภายนอกองคกร ใชการ
สอบถามความพึงพอใจ 

 

กองชาง 
5.กิจกรรมติดตามประเมินผล 
         ประสานงานการขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ 
เชน  กรมโยธาธิการและผังเมือง และสวนราชการท่ี มี
หนวยงานออกแบบกอสรางและควบคุมงานกอสราง และ
หนวยงานเอกชน นิติบุคคล เพ่ือทําการออกแบบและรับรอง
การออกแบบหากหนวยงานราชการไมสามารถใหการ
สนับสนุนการรับรองการออกแบบ 
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 กองการศึกษา 
5.กิจกรรมติดตามประเมินผล 
          ใชการสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  หัวหนาฝายฯ และผูอํานวยการ
กองการศึกษาฯ 
 
 

 
 
 

 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
5.กิจกรรมติดตามประเมินผล 

5.1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพงานดานสาธารณสุข 

บุคลากรมีจํานวนเพียงพอ  งานดาน 

สาธารณสุขเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  

ไมเกิดการลาชา และ ประชาชนมีความพึงพอใจ 

 

5.2 กิจกรรมคัดแยกขยะลดภาวะโลกรอน 
ประชาชนมีการคัดแยกขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จํานวนปริมาณขยะท่ีจะนําไปกําจัดมีปริมาณลดลง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ประเมินองคประกอบ ควบคุมภายในท้ัง 
๕ องคประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แตยังมีจุดออนท่ี
ตองจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  

1. กิจกรรมดานการใชและรักษารถยนตราชการ    การใชรถยนตเกิดความชํารุดเสียหายเร็ว 
เนื่องจากไมมีพนักงานขับรถยนต  พนักงานท่ีไดรับอนุญาตขับรถ ไมมีความรูเรื่องเครื่องยนต ขาดความ
รอบคอบ บํารุงรักษารถยนต  การใชรถยนตสําหรับใชในงานท่ีไมใชภารกิจของเทศบาล การนํารถไปใชใน
กิจกรรมท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงค    

2. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาชององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจตอระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบันรวมถึงหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

3.งานการเงินและบัญชี ความเสี่ยงท่ียังมีอยู คือการบันทึกบัญชีและเอกสารยังไมเปนปจจุบัน 
4.งานพัสดุและทรัพยสนิ ดานการจัดซื้อจัดจาง ทะเบยีนคุมการรับ – จายวัสดุครุภัณฑยังไม

เปนปจจุบันทรัพยสนิเสื่อมคุณภาพชํารุดหรอืเสยีหายกอนเวลาอันสมควร ตรวจสอบและรายงาน  พัสดุ 

ดําเนนิการจําหนายพัสดุที่ชํารุดเสื่อมคุณภาพ 

5. งานจัดเก็บและพัฒนารายได ประชาชนไมเขาใจข้ันตอนการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ขอมูลผิดพลาดไมตรง กับความเปนจริง ประชาชนบิดเบือนไมใหขอมูลตามความเปนจริง 

6. กิจกรรม การออกแบบการคํานวณและรับรองการออกแบบงานกอสราง การขอความอนุเคราะห
วิศวกรโยธารับรองจากตางหนวยงานเปนไปดวยความลาชาและอาจไมไดรับการสนับสนุนภารกิจ เนื่องจากทุก
หนวยงานมีภารกิจของตน 

7. สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล มีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัซ้ือจัดจางท่ีไมตรงกับสาย
งานท่ีปฏิบัติ ประกอบกับการประกาศใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางยังขาดความชํานาญในระเบียบท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง  ผูปฏิบัติงานเปนบุคลากรครูซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสงผลใหการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางเกิดความลาชา 

8. เพ่ิมศักยภาพงานดานสาธารณสุข (ความเส่ียงเดิม)  บุคลากรไมเพียงพอตอภาระงานท่ีมีอยู 
9. กิจกรรมคัดแยกขยะลดภาวะโลกรอน (ความเส่ียงเดิม)  ประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน

นอย   ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดมีปริมาณมาก 
 

 

 
                         (นายพงคศักดิ์  ศิริ) 
                      ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว 

       วันท่ี  19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



ผลการประเมินโดยรวม  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบของการควบคุม
ภายใน มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แตยังมีจุดออนท่ีตองจัดทําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ดังนี้  

หรือการควบคุมเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหสํารวจ มีจุดออนท่ีตองปรับปรุง
จัดการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  
 1.กิจกรรมดานการใชและรักษารถยนตราชการ    

2. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาชององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ผูรายงาน 
                                                                                 (นางสาวชนภัส  อินกวา) 
                                                                      หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน 

                 หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 
                                                                       วันท่ี  1  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค. ๑ 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหนวยงานของรัฐ) 
 

เรียน นายอําเภอสันทราย 
   

  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับป สิ้นสุด  
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ดวยวิธีการท่ี เทศบาลตําบลเจดียแมครัว กําหนดซ่ึงเปนไปตามเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน 
และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
  
  จากผลการประเมินดังกลาว เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เห็นวา การควบคุมภายใน          
ของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใตการกํากับดูแล
ของ นายอําเภอสันทราย 
  อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือป
ปฏิทินถัดไป สรุปไดดังนี้ 
  1. ความเส่ียงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1 กิจกรรมดานการใชและรักษารถยนตราชการ    

1.2 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาชอง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.3  งานการเงินและบัญชี 
1.4  งานพัสดุและทรัพยสิน 
1.5 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
1.6 กิจกรรมการออกแบบการคํานวณและรับรองการออกแบบงานกอสราง 
1.7 การจัดซ้ือจัดจางงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
1.8 เพ่ิมศักยภาพงานดานสาธารณสุข (ความเสี่ยงเดิม) 

                      1.9 กิจกรรมคัดแยกขยะลดภาวะโลกรอน(ความเสี่ยงเดิม) 
 

  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
2.1 กิจกรรมดานการใชและรักษารถยนตราชการ    

๑)  ผูบริหารไดวากลาวตักเตือนและใหพนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบ
บํารุงดูแลรักษารถยนตแตละคันใหมีสภาพดีสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ หากเกิดเหตุ
ชํารุดเสียหายใหแตละคนรับผิดชอบ และรีบแจงใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเหนือ
ตนข้ึนไปทราบทันที 

2) ผูบริหารทองถ่ิน กําชับ ปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุมการใชรถยนตเปนการ
เฉพาะ ใหมีสมุดบันทึกการใชรถยนต ตามแบบ 4 ทายระเบียบ และตองควบคุม
พนักงานขับรถใหลงรายละเอียดการใชรถตามความเปนจริง 
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3)  ผูบริหารทองถ่ิน สํารวจและตรวจสอบรถยนต รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 

รถยนตพยาบาลฉุกเฉิน วามีการนําไปใชในลักษณะเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือนําไปใชใน
กิจกรรมท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงค  
2.2 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาชอง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1) สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนพัฒนา
ชององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.3  งานการเงินและบัญชี 

1)ใหมีผูรับผิดชอบกํากับดูและดานการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

2) ใหมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 
2.4  งานพัสดุและทรัพยสิน 

1) จัดลําดับความสําคัญแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
2) กําหนดคุณลักษณะของทรัพยสินตาม มอก.  
3) ตรวจสอบทรัพยสินใหมีการบํารุงรักษาตามกําหนด 

2.5 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
1) ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงการชําระภาษีและสิทธิประโยชน

การมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ิน 
2.6 กิจกรรมการออกแบบการคํานวณและรับรองการออกแบบงานกอสราง 

1) สรรหาบุคลากรใน ตําแหนงวิศวกรโยธา 
2) สงบุคลากรเขาอบรมในหลักสูตรท่ีกรมฯกําหนดเพ่ือเปนแนวทางในการ

แกไขปญหาตอ 
2.7 การจัดซ้ือจัดจางงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษางานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

1) มีการตรวจเช็ครายการเบิกจายกอนการดําเนินโครงการและการจัดซ้ือ
จัดจางใหมีความถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด 
2.8 เพ่ิมศักยภาพงานดานสาธารณสุข (ความเสี่ยงเดิม) 

1) จัดจางพนักงานโครงการจํานวน 1 คน มาปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 
                      2.9 กิจกรรมคัดแยกขยะลดภาวะโลกรอน (ความเสี่ยงเดิม) 

1) ประสานงานผูนําชุมชน,โรงเรียน,วัด สถานประกอบการตาง ๆ ในการ

คัดแยกขยะในครัวเรือนกอนท้ิง อยางเปนรูปธรรม 

2) รณรงคประชาสัมพันธในเรื่องการคัดแยกขยะอยางตอเนื่อง 
  
                                                                              
                    
             (นายพงคศักดิ์  ศิริ) 
                      ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว 

       วันท่ี  19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



 
 
 
ท่ี  ชม 55801/957        สํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
                      เลขท่ี ๙99  ม.๑ ต.แมแฝกใหม  
                อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290 
 

            19  พฤศจิกายน 2561 
 

เรื่อง  รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
        พ.ศ. 2561   
 

เรียน  นายอําเภอสันทราย  
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ) แบบ ปค. ๑ 
                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จาํนวน ๑ ฉบับ 
                   

      ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐ   จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕61 แลวรายงานใหผูกํากับดูแลทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปงบประมาณ นั้น 
 

  ในการนี้ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ขอสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ี
สงมาดวย  

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา      

      
                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                               (นายพงคศักดิ์   ศิริ) 
                             
                            นายกเทศ 
 
 
  
 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
โทร ๐53 848106 

คูฉบับ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายพงคศักดิ์  ศิริ) 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว 



 

 

 
 

 แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหนวยงานของรัฐ) 
 
เรียน……………………………………… 
 
  ………………………………….ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับปสิ้นสุด
วัน ท่ี……….เดื อน…………...….พ .ศ . …………ด วยวิ ธีการ ท่ีหน วยงาน กําหนด ซ่ึงเป น ไปตามหลัก เกณ ฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน 
และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกลาว……………………………..เห็นวา การควบคุมภายในของหนวยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบั ติการควบคุมภายในสําหรับหน วยงานของรัฐ  พ .ศ .2561 ภายใตการกํากับดูแล
ของ………………………….. 
 

          ลายมือชื่อ………………………………… 
          ตําแหนง…………………………………… 
               วันท่ี…...เดือน……… พ.ศ. …….. 
 
 
กรณีมีความเส่ียงสําคัญ และกําหนดการดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียงดังกลาว
ในปงบประมาณ/ปปฏิทินถัดไป ใหอธิบายเพ่ิมเติมในวรรคสาม  ดังนี้ 
  อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือป
ปฏิทินถัดไป สรุปไดดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
          1.1………………………………………………………………………………………………………………………. 
         1.2………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
          2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
         2.2 ………………………………………………………………………………………................................... 



 
 
 
 
 
 

 
                         
 
 
 
 



 


