
แบบ ปค. 4 
 

เทศบาลตําบลสันทราย  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนนิงานสิ้นสุด วันที่ 3๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.1 การยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรงและจริยธรรม 

 

 

 

  1.2 ผูกํากับดูแลมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและมี

หนาท่ีกํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม

ภายในรวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

 

 

  1.3 ผูบริหารจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับ

บัญชา อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน

การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานภายใตการกํากับ

ดูแลของผูกํากับ 

 

 

  1.4 การแสดงให เ ห็นถึงความมุ งมั่นในการสรา ง

แ ร ง จู ง ใ จ พั ฒ น า แล ะ รั กษ า บุ ค ล า กร ท่ี มี ค ว า ม รู

ความสามารถท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน 

 

  1 .5 การ กําหนดใหบุคลากรมีหน าที่ แ ละความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม

ภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

 
 

 
1.1 บุคลากรของเทศบาลตาํบลสันทรายยึดมั่นในความ

ซื่อสัตย สุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎหมาย 

 

1.2 นายกเทศมนตรี มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติ

หนาที่ภายในหนวยงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่

มอบหมายอยางจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.3  มีการจัดโครงสรางสายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่

และความรับผิดชอบ ประกอบดวย 1 สํานัก 4 กอง คือ 

สํานักปลัดเทศบาล กองคลงั กองชาง กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมโดยมี

ปลัดเทศบาล เปนผูบังคับบัญชา 

 

  1.4 มีการสงเสริมเปดโอกาสใหบุคลากรเขารวมอบรม 

เพื่อเพิ่มความรู พัฒนาทักษะและมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติอยางชัดเจน 

 

  1.5 มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหกับบุคลากรอยาง

เหมาะสมและชัดเจน พรอมทั้งแจงใหบุคลากรรับทราบและ

ถือปฏิบัต ิ

     มีการควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติ งานภายใน
หนวยงานใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีการประชุมรวมกัน 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค. 4 
 

เทศบาลตําบลสันทราย  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนนิงานสิ้นสุด วันที่ 3๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
  2.1 การระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานไว
อยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
  2.2 การระบุความเสี่ยงท่ีมีผลการบรรลุวัตถุประสงคการ
ควบคุมภายในอยางครอบคลุมทั้งหนวยงาน และวิเคราะห
ความเสี่ยงเพื่อกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
  2 .3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเ กิดการทุจริต เพื่อ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีสงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค 
 
  2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบควบคุมภายใน 
 
 

 
2.1 (1 ) มีการ กําหนดวัตถุประสงคทุกกิจกรรมที่
ดําเนินการและเปาหมายทิศทางการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานมีการสื่อสารให
บุคลากรทราบและเขาใจตรงกัน 
       (2) บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมและใหการยอมรับโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหนวยงานและ
วัดผลได 
 
  2.2 นายกเทศมนตรี และผูที่เกี่ยวของทุกระดับของ
หนวยงานมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกโดย
กําหนดเกณฑในการพิจารณาและจัดลําดับความเสี่ยง
ผลกระทบของความเสี่ยง จากการวิเคราะหความเสี่ยง
ดังกลาว  
 
  2.3 มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาส
ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 
  2.4 มีการกําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นใหมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติใหนอยที่สุด เม่ือกําหนดวิธีการ
ควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง ไดแจงเวียนให
บุคลากรทราบและนําไปปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค. 4 

 
เทศบาลตําบลสันทราย  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนนิงานสิ้นสุด วันที่ 3๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
3.  กิจกรรมการควบคุม 

  3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลด

ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับที่ยอมรับ

ได 

 

 

  3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป

ดานเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 

 

 

  3.3 การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนดไวใน

นโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จที่คาดหวังและข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 

 

3.1 บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนด

กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงคและประชุม

ปรึกษาหารื อให เข า ใจ ในการลดความเสี่ ย ง  ตาม

วัตถุประสงคของการควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

 

  3 .2  มีกา รใช เ ครื่ อ ง มือสื่อ สารในการแจ งขอมูล 

ประสานงานกับผูนําชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสนับสนุน

ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 
  3.3 มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบไวเปนลาย

ลักษณอักษรอยา งชัด เจนและมีการแจง เวียนการ

มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อ

นําไปสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 

  4.1 การจัดทําหรือการจัดหา และการใชสารสนเทศที่

เก่ียวของตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 

 

  4.2 การสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงคและความรับผิดชอบที่มีตอการควบคุมภายใน 
ซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กําหนด 
 
  4.3  การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคมุภายในที่กําหนด 
 

  

 4.1  มีการใชระบบสารสนเทศในการติดตอสื่อสารทั้ง

หนวยงานภายในและภายนอก อยางเพียงพอเหมาะสม

เชื่อถือไดและทันตอเหตุการณ 

 

  4.2  รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เก่ียวของและนําขอมูลลงเว็บไซต เพื่อใชเปนแหลงขอมูล
ในการคนควาหาความรู 
 
 
  4.3  จัดใหมีการใหบริการตางๆ เชนใหบริการปรึกษา
แนะนําและการใชระบบสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร
อยางเหมาะสม เขาถึง และทนัตอเหตุการณ 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
 
  5.1 การระบุ การพัฒนา และการดําเนินการ

ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานและหรือการ

ประเมินผลเปนรายครั้งตามท่ีกําหนดเพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบ

ของการควบคุมภายใน 

 

  5.2 การประเมินผลและสื่อสารขอบกพรอง

หรือจุดออนของการควบคมุภายในอยางทันเวลา

ตอฝายบริหารและกํากับดูแล เพื่อใหผูรับผิดชอบ

สามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 

 

 
 

5.1 มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ และรายงานใหผูบริหารทราบเปนลายลักษณอักษร กรณี

ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการดําเนินการแกไขอยางทัน

กาล 

  

 

 5.2 (1) มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกิจกรรมที่มี

ความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพื่อใหมีความมั่นใจวาระบบการควบคุม

ภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือตองดําเนินการปรับปรุงแกไข 

      (2)  มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารทราบ
เปนประจําทุกเดือน 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

  เทศบาลตําบลสันทราย  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  มีโครงสรางเปนไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในครบ ๕ องคประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม ที่จะทําใหการ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวง   การคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
             ลงชื่อ 
               ( นายธนวัฒน    แสงสวุรรณ ) 
               นายกเทศมนตรีตําบลสนัทราย 
                 วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 
 


