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แบบ ปค. 4 
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 

อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวดัเชียงใหม ่
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
       1 )กิ จ ก ร รม ด้ า น ก า ร ใช้ ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา   
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับใช้ใน
ราชการของเทศบาล ผู้ขับขี่ต้องดำเนินการขอใช้ตาม
ระเบียบ ฯ ที่กำหนด 
 2)กิจกรรมด้านอัตรากำลังของพนักงาน
เทศบาล     
 เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือยังขาดในตำแหน่งที่มีความสำคัญ  เช่น   
นิติกร  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการศึกษา  
เป็นต้น และมอบหมายงานให้กับพนักงานเทศบาลที่
ไม่ใช่ตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของตำแหน่ง
นั้น ๆ ย่อมส่งผลถึงการทำงานตามที่ได้รับมอบและ
งานตามมาตรฐานตำแหน่งไม่มีประสิทธิภาพ 
  3) กิ จ ก ร รม ด้ าน ก ารจ่ า ย เบี้ ย ยั งชี พ            
 เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน ขาดการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน กรณี
การเสียชีวิต การย้ายภูมิลำเนา การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
 4) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย  
 เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เช่น การฟ้องร้อง บังคับคดีต่างๆ ทางศาล 
และการดำเนินการทางวินัยต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 5 ) กิ จกรรมป้ องกันและแก้ ไขปัญ หา        
ยาเสพติด  

         เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน 

 
สำนักปลัดเทศบาล ผลการประเมิน 
 จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของ 
สำนักปลัด ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ 
ดังนี้ 
 - งานบริหารทั่วไป 
 - งานกิจการสภา 
 - งานการเจ้าหน้าที่ 
 - งานแผนและงบประมาณ 
 - งานสวัสดิการสังคม 
 - งานนิติการ 
 - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 
 1. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีการกำหนดหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงาน 
จ้าง 
 2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและ 
จริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและ     

ปฏิบัติตน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการ 
ประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการที่ไม่เหมาะสม 
 3. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มี 
โอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนด 
บทลงโทษสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม

โดยพิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดข้ึนจริง 
 4. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวข้องกับ 
หน้ าที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

หลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน  
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เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 
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รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      6) งานการเงินและบัญชี 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
เนื่องจาก 
      -เอกสารในการเบิกจ่ายในแต่ละปีมีจำนวน
มาก แต่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เหมาะสม 
ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอ 
 7) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
เนื่องจาก 
     -มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง  
     -มีปริมาณงานจำนวนมาก 
     -ขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน 
 8) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายใน และภายนอก โดย 
     -สภาพแวดล้อมภายในเนื่ องจาก ยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ในการจัดทำแผนที่ภาษีโดยตรง 
และมีงบประมาณในการดำเนินการจัดทำแผนที่
ภ าษี ไม่ เพี ย งพ อ  ไม่ ส าม ารถ ท ำ ได้ ภ าย ใน
ปีงบประมาณ 
     -ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี(LTAX GIS) ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
     -สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากประชาชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษี 
การชำระภาษี และการชำระภาษี   

 
กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดใหญ่  ได้มีการแบ่งงาน 
และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ออกเป็น 3 งาน คือ     
1.งานการเงินและบัญชี 
2.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
มาตรา 79  โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนดในภารกิจทั้ง 3 งาน  
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รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      9) กิจกรรมงานก่อสร้าง  
 กิจกรรมงานก่อสร้าง เช่น การจัดทำ
รายละเอียดแบบแปลนและป ระมาณ ราคา
โครงก ารก่ อส ร้ า งบ างโค รงการไม่ ส าม ารถ
ดำเนินการได้ครบถ้วนตามระเบียบ ฯ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผู้รับรองแบบแปลนตาม 
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  และการคำนวณราคากลางกรณีสืบ
ราคาไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหรือ
รา้นค้า 
  
 
 
 
 
 
 
10)กิจกรรมด้านฝ่ายการบริหารการศึกษา เป็น
ความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน       
2 กิจกรรม คือ 

(1) กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลตลาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล  เป็นความเสี่ยง
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือบุคลากรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุ และระเบียบงานการเงินที่เกี่ยวข้อง 

(2) กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการ      
ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ และบุคลากรยังไม่ได้
เข้ ารับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒ นา
การศึกษา 

 
 
ภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนกองช่าง ได้วิเคราะห์ 
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามคำสั่ง  
แบ่งงานในภารกิจ ๒ งาน คือ 
๑.งานก่อสร้าง 
๒.งานออกแบบ และควบคุมอาคารโดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะการมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
สภาพแวดล้อมควบคุมของกองช่างในภาพรวมเหมาะสม
และรูปแบบการท างานของผู้ บริหารเหมาะสมต่อการ
พัฒนาการควบคุมภายใน โครงสร้างองค์กรมีการมอบ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงใน
ภารกิจ คือ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการ
คำนวณประมาณการช่าง ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
 
กองการศึกษา มีภารกิจโครงสร้าง และคำสั่งแบ่งงาน 2 ด้าน คือ 
ด้านบริหารการศึกษา และด้านส่งเสริมการศึกษา ซึ่งได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำตามคำสั่ง
แบ่งงานกองการศึกษา โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามคำสั่งแบ่ง
งานกองการศึกษา โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 พบว่า กิจกรรมด้านการบริหาร
การศึกษาเป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน 2 กิจกรรม 
1.กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เป็นความเสี่ยงเกดิ
จากสภาพแวดล้อมภายใน คือบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงินท่ี
เกี่ยวข้อง 2.กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจดัทำ
แผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษา 

แบบ ปค. 4 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
       1 )กิ จ ก ร รม ด้ า น ก า ร ใช้ ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา   
            พบว่า  เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง 
คือการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับใช้ใน
ราชการของเทศบาล โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ต้อง
ดำเนินการขอใช้ตามระเบียบ ฯ ที่กำหนด และต้อง
ตรวจสอบสภาพของรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
 2)กิจกรรมด้านอัตรากำลังของพนักงาน
เทศบาล     
 พบว่า  เป็นความเสี่ยงที่ มี โอกาสเกิดขึ้น 
เนื่องจากขาดในตำแหน่งที่มีความสำคัญ  เช่น   นิติกร  
นั ก วิ เค ราะห์ น โยบ ายและแผน   นั ก วิ ช าก าร
สาธารณสุข  นักวิชาการศึกษา  ทำให้ห้วงระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามที่
ก ำห น ด  อี ก ทั้ ง บ า งต ำแ ห น่ ง ต้ อ ง ใช้ ค ว าม รู้  
ความสามารถเฉพาะในทางกฎหมาย ทางศาล และ
ทางวินัย ส่งผลถึงการทำงานตามที่ได้รับมอบและงาน
ตามมาตรฐานตำแหน่งไม่มีประสิทธิภาพ 
  3) กิ จ ก ร รม ด้ าน ก ารจ่ า ย เบี้ ย ยั งชี พ            
 พบว่า  เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง 
คือ ขาดการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน กรณีการ
เสียชีวิต การย้ายภูมิลำเนา การระงับการจ่ายเบี้ย     
ยังชีพ ทั้งนี้  ผู้รับผิดชอบงานต้องตรวจสอบความ
ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  
 4) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย  
 พบว่า  เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงใน
อนาคตและของทางราชการจากฟ้องร้อง บังคับคดี
ต่างๆ ทางศาล และการดำเนินการทางวินัยต่างๆ ซึ่ง
ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง  

 
 สำนักปลัด การประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัด 
อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น
กว่ าก ารป ระ เมิ น ค รั้ งก่ อน  เพ ราะมี ก ารก ำห น ด 
วัตถุประสงค์ ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการ
ทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและ
ติดตามควบคุมใน แต่ละส่วนงานเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัย
ความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง
ทุกระดับอย่างจริงจัง 

  

  แบบ ปค. 4 
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เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวดัเชียงใหม ่

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 5) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติด  
         พบว่า  เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
เนื่องจากสถิติข้อมูลยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการ
ควบคุมป้องกัน 
      6) งานการเงินและบัญชี 
     การประเมินความเสี่ยง พบว่า ได้มีการจัดหา
สถานที่จัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ 
และแยกหน้าฎีกาตามการ์ดสีที่กำหนดให้ง่ายแก่
การค้นหา แต่ด้วยปริมาณเอกสาร และหลักฐานใน
การเบิกจ่ายที่มากขึ้นทุกปี ทำให้ต้องใช้พ้ืนที่ใน
การจัดเก็บในที่ปลอดภัย และเหมาะสมมากขึ้น  
 7) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -มีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่ออกมา
ใช้ปฏิบัติ ต้องศึกษาสม่ำเสมอ 
     -บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีอยู่ทำ
ให้เกิดความล่าช้า 
     -การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน และการเบิกจ่าย
พัสดุมีปริมาณมาก ทำให้เกิดความล่าช้า 
 8) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     -การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ไม่เป็นปัจจุบัน 
     -ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผน
ที่ภาษีโดยตรง 
     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
-พบความเสี่ยงในด้านสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ไม่
เพียงพอ และเหมาะสม 
 -ขาดบุคลากรด้านการเงินบัญชี จึงมีความเสี่ยงในด้าน
การควบคุมภายในที่ดี   
-การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินยังไม่ได้ให้แต่ละกองจัดทำจึงทำ
ให้งานเบิกจ่ายมีปริมาณมาก ยากแก่กหผารตรวจสอบ 
 
- มีปริมาณงานจำนวนมาก การปฏิบัติงานมีหลาย
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบต้องศึกษาระเบียบฯ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการให้รอบคอบ 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบความเสี่ยงในด้านของ
การจัดทำแผนที่ภาษี ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นในการจัดทำ
แผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  ซึ่งยังไม่มีบุคลากรที่
รับผิดชอบร่วมกันในการจัดทำแผนที่ภาษี ประกอบกับ
งบประมาณในการดำเนินการจัดจ้างมีไม่เพียงพอที่จะ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ใน
ปีงบประมาณ อาจทำให้เกิดความล่าช้า และการจัดเก็บ
ภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 
 

แบบ ปค. 4 
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 
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อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวดัเชียงใหม ่
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     8) กิจกรรมงานก่อสร้าง  
 กิจกรรมงานก่อสร้าง เช่น การจัดทำ
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณ ราคา
โครงก ารก่ อส ร้ า งบ างโค รงการไม่ ส าม ารถ
ดำเนินการได้ครบถ้วนตามระเบียบ ฯ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผู้รับรองแบบแปลนตาม 
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  และการคำนวณราคากลางกรณีสืบ
ราคาไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหรือ
ร้านค้า 

 
 
 
 
9)กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการ

พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
พบว่า บุ คลากรยั งขาดความรู้ความ

ชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
 1 0 )กิ จกรรมงานด้ าน บริห ารและ
วิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  

พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้  ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา และบุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

 
 
  

 
กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดผลการ 
ประเมิน พบว่ากิจการงานไฟฟ้า มีความเสี่ยง ดังนี้ 
๑.สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังมี 
ไม่เพียงพอ 
๒.การบริหารจัดการในการจัดซ้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้ 
มาตรฐานยังไม่เพียงพอ และต้องส่งเสริมพัฒนาให้ 
เจ้าหน้าที่ มี ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 
กิจกรรมการเขียนแบบก่อสร้าง 
๑.เจ้าหน้าที่เพียงพอ 
๒.ขาดความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ประยุกต์ในการเขียนแบบกิจกรรมการสำรวจเพื่อการ
ก่อสร้าง 
๑.การดำเนินการสำรวจไม่เป็นปัจจุบัน 
๒.การเก็บรายละเอียดพ้ืนที่การก่อสร้างไม่ละเอียด 
ด้านการบริหารการศึกษาพบวา่  
(1)กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ มีการ
ควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง คือ มีการออกคำสั่ง
มอบหมายงานที่ชัดเจนคลอบคลุมงานพัสดุ การเงนิและบัญชี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาด
ใหญ่ และมีการจัดส่งเจ้าหนา้ทีธุ่รการเข้ารับการฝึกอบรม 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

 
 
 

แบบ ปค. 4 
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 

อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวดัเชียงใหม ่
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รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3. กิจกรรมควบคุม 
       1 )กิ จ ก ร รม ด้ า น ก า ร ใช้ ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา   
      กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีคำสั่งแบ่งงานให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละ
คันพร้อม การใช้รถยนต์ ให้ชัดเจน  ,หัวหน้าส่วน
ราชการที่รับผิดชอบควบคุมและให้ดำเนินการขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง  ควบคุม
เข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ 
เป็นประจำทุกครั้ง 
 2)กิจกรรมด้านอัตรากำลังของพนักงาน
เทศบาล     
 กิจกรรมการควบคุมที่ มีอยู่  คือ  มีคำสั่ ง
มอบหมายให้พนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ
ทำหน้าที่ในตำแหน่งที่ขาด คือ นิติกร  นักวิเคราะห์
น โย บ าย แ ล ะแ ผ น   นั ก วิ ช าก ารส าธ ารณ สุ ข  
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเกษตร เป็นต้น 
  3) กิ จ ก ร รม ด้ าน ก ารจ่ า ย เบี้ ย ยั งชี พ            
 กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู่  คื อ  ให้
ผู้ รับผิดชอบศึกษาระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน กรณีการเสียชีวิต 
การย้ายภูมิลำเนา การระงับการจ่ายเบี้ ยยั งชีพ        
ก่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ เพ่ือลดการจ่ายเบี้ยยังชีพที่ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
 4) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย  
 กิจกรรมการควบคุมที่ มีอยู่  คือ  มีคำสั่ ง
มอบหมายให้พนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ
ทำหน้าที่งานนิติการ 
 5 ) กิ จกรรมป้ องกันและแก้ ไขปัญ หา        
ยาเสพติด  
         กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คือ ประสานงาน
ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายตำรวจ และสนับสนุนงบประมาณศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดระดับอำเภอ 

 
 กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่

มีความเหมาะสมพอสมควรและครอบคลุมทุกด้านมาก
ขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนด 

วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย 
แยกเป็นปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและ

ปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานและ
พนักงานจ้างเป็นประจำทุกเดือนทำให้เจ้าหน้าที่ รู้คน      
รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับ
ปัจจัยภายนอกมีการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร 

ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการ 
ดำเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอยู่

เสมอแต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

  
 แบบ ปค. 4 

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 
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รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3. กิจกรรมควบคุม 
 6) งานการเงินและบัญชี 
      -กำชับ เจ้ าหน้ าที่ ให้ ถื อปฏิบั ติ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆอย่าง
เคร่งครัด 
 7) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      -จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง 
      -จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 8) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -ต ร ว จ ส อ บ ลู ก ห นี้ ค้ า ง ช ำ ร ะ
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
      -เร่งรัดให้ชำระภาษีตามกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
กองคลัง 
-กิจกรรมการควบคุม ได้มีการติดตาม ตรวจสอบที่
เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ   

 
 
 
 

แบบ ปค. 4 
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 

อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวดัเชียงใหม ่
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รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3. กิจกรรมควบคุม 
 9) กิจกรรมงานก่อสร้าง  
 ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง ขออนุเคราะห์หน่วยงานอ่ืนใน
การรับรองแบบแปลน หรือจัดจ้างบุคคลภายนอก
รับรองแบบแปลน  
      - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 
       - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษา
ระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 10) ด้านการเงินและงานการพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลตลาดใหญ่   ดำเนินการโดยออกคำสั่ ง
มอบหมายงานที่ ชัด เจนคลอบคลุมงานพัสดุ  
การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และมีการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในเรื่องที่
เกี่ ย วข้ อ ง มี ก ำกั บ ดู แลการปฏิ บั ติ งานจาก
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ และให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
 11) กิจกรรมด้านบริหารและวิชาการใน
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 ดำเนินการโดยให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมจากระเบียบ หนังสือสั่งการจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำเนินการ
จัดทำตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

 
กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตาม 
ประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องแก้ไขปัญหา 
ความต้องการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมงานด้านบริหารและวชิาการในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง คือส่งเสริม
และกระตุ้นให้บุคลากรที่เก่ียวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ระเบียบ หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และให้บุคลากรที่เก่ียวข้องระดมความคิดและทำงานร่วมกัน
เป็นทีมเพื่อช่วยกันให้การจัดทำแผน 

 
 
 

แบบ ปค. 4 
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 

อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวดัเชียงใหม ่
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      1. นำระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการ
บริหารและการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ      
มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนั งสือ สั่ งการ 
ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และ
เวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความ
ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบล
ตลาดใหญ่เป็นอย่างดีด้วย 
     ๒. การประสานงานภายในและภายนอก  
        (๑) การติดต่อประสานงานภายใน แจกจ่าย
ให้สำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบในทันที         
ที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน  
        (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของเทศบาล ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจายข่าว
หมู่บ้าน website.www.taladyai.go.th 
Facebook  : เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 
 3 . ใช้ โป ร แ ก ร ม  e-laas ช่ ว ย ใน ก า ร
ตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย ว่าเพียงพอต่อการเบิกจ่าย
ตามแผนงาน โครงการ หรือไม่ 
      4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงาน 
      5 . ใ ช้ ร ะ บ บ  Internet ช่ ว ย ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่างๆ 
     6. ใช้บริการไปรษณีย์รายเดือน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารการชำระภาษี โดยส่งแผ่นพับ หรือจดหมาย
ข่าว 
      7. มีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      8. มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

 
สำนักปลัดมีการจัดทำเอกสารคำสั่งต่างๆ ไว้อย่าง ชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ เฉพาะ 
สามารถสืบค้นได้ง่ายพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ บุคลากร
ทราบ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงาน        
ที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องโทรสาร 
ทำให้การติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายในและ
ภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะระบบ อีเมล  Line  เฟสบุ๊ค แมสเซนเจอร์  
ติดต่อประสายงานทั้งภายใน ภายนอก 
-ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร มีระดับการควบคุม
ภายในที่ดี เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
-การน าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริ หารและ
การปฏิบัติราชการ กองช่าง มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา 
สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเตอร์เน็ต 
-การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่นการ 
ติดต่อประสานงานภายในกองช่าง ตั้งแต่ พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงาน 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานปกครอง 
ท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์ และโทรสารมีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ของกองช่างได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
  

แบบ ปค. 4 
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 

อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวดัเชียงใหม ่
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
 ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ   ทุกส่วน
ราชการ ต้องติดตามกำกับดูแล  เพ่ือให้ การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี 
 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธี
ปฏิบั ติ งาน และรายงานผลกำดำเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชา และนายกเทศมนตรีทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
      ตรวจสอบข้อบกพร่องต่ างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน แต่ละงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป 
 
  

 
มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผล        
การปฏิบัติงานตามโครงการที่เกิดข้ึนโดยมีเจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นฐานข้อมูล    
ในการจัดทำแบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุง  อีกท้ัง
ระบบการติดตามต่างๆ จากภายนอก 
  

 
ผลการประเมินโดยรวม 

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินองค์ประกอบควบคุม
ภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมี
จุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  
  1. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา   

2. กิจกรรมด้านอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลยังขาดในตำแหน่งที่มีความสำคัญ  เช่น นิติกร    
นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการศึกษา  เป็นต้น และมอบหมายงานให้กับพนักงานเทศบาลที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของตำแหน่งนั้น ๆ ย่อมส่งผลถึงการทำงานตามที่ได้รับมอบและงานตามมาตรฐาน
ตำแหน่งไม่มีประสิทธิภาพ  

 
 
3. กิจกรรมด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ ต้องตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน กรณีการเสียชีวิต    

การย้ายภูมิลำเนา การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพ รวมถึงผู้มีสิทธิ์รายใหม่ บันทึกในระบบตามห้วงเวลาที่กำหนด 
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4. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย เช่น การฟ้องร้อง บังคับคดีต่างๆ ทางศาล และการดำเนินการ
ทางวินัยต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตามมาตรฐานตำแหน่ง 
        5. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน 

6. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก
เอกสารในการเบิกจ่ายในแต่ละปีมีจำนวนมาก แต่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย และ   
ไม่เพียงพอ 
  7. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
เนื่องจากมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง  , มีปริมาณงานจำนวนมาก , ขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน 
  8. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายใน และภายนอก ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดทำแผนที่ภาษีโดยตรง และมี งบประมาณในการ
ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีไม่เพียงพอ ไม่สามารถทำได้ภายในปีงบประมาณ , ขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน     
ที่รับผิดชอบในการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX GIS) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง , ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษี การชำระภาษี และการชำระภาษ ี 
      9. กิจกรรมงานก่อสร้าง เช่น การจัดทำรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผู้รับ
รองแบบแปลนตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และการคำนวณราคากลาง
กรณีสืบราคาไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหรือร้านค้า 

10.กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาลตลาดใหญ่ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงินที่เกี่ยวข้อง 

11.กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ  
 
          ว่าที่ ร.ต. 
                      (มนัส  กันธะทา) 
              นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ 
         วันที่         เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
  


