
 
แบบ ปค. 5 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

กิจกรรม 
1. งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 
- ด้านประสิทธิภาพของ
บุคลากร 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
- การด าเนินงานเกิด
ความผิดพลาด ไม่มี
ประสิทธิภาพ และมี
ความล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 
 
1. แต่งต้ังพนักงาน
เทศบาลที่มีความ
เหมาะสมปฏิบัติงานด้าน
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการ  
3. จ้างเหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานตามงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
1. บุคลากรขาดความรู้
ความสามารถทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ข้าราชการตามงาน
สาธารณสุขฯ มีไม่
เพียงพอ ต่อภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 
 
- การด าเนินงานเกิด
ความผิดพลาด ไม่มี
ประสิทธิภาพ และมี
ความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 
 
1. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
2. สรรหาบุคคลโดยการ
รับบรรจุ/โอน(ย้าย) ใน
ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุข 

 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

2. งานพัฒนาชุมชน 
- กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
2. เพื่อเป็นการช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ได้รับการสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
 

 
1. ผู้มีสิทธิที่ได้รับมี
ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่แต่
ตัวตนไปอยู่ที่อื่นเวลา
ส ารวจติดต่อล าบาก 
2. ผู้มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการไม่มารับเงิน
ตามก าหนดท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องน าเงิน
ส่งคืนกองคลังแต่ละเดือน
เป็นจ านวนมาก 
3. กรณีผู้มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการเสียชีวิต 
ผู้ใหญ่บ้าน/สท.แจ้ง
ข้อมูลล่าช้าท าให้การจ่าย
เบี้ยผิดพลาด 
 

 
1. จัดท าระบบการท า
เอกสารให้มีประสิทธิภาพ 
2. ซักซ้อมท าความเข้าใจ
ให้กับผู้มีสิทธิผู้น าชุมชน 
ส.ท. / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 
 

 
- ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชพี
เสียชีวิตก่อนวันจ่ายเบี้ย 
ผู้น าชุมชนไม่แจ้งข้อมูล
การเสียชีวิต หรือกรณีผู้มี
สิทธิ์รับเบี้ยยังชีพโอนเงิน
ผ่านบัญชีธนาคารแล้ว
เสียชีวิตไม่สามารถติดต่อ
ญาติเพื่อน าเงินมาคืน
ให้กับทางเทศบาลได้ 
 
 

 
ความเสี่ยง 
1. ผู้มีสิทธิที่ได้รับมี
ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่แต่
ตัวตนไปอยู่ที่อื่นเวลา
ส ารวจติดต่อล าบาก 
2. ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
ไม่มารับเงินตามก าหนดท า
ให้เจ้าหน้าที่ต้องน าเงิน
ส่งคืนกองคลังแต่ละเดือน
เป็นจ านวนมาก 
3. กรณีผู้มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการเสียชีวิต 
ผู้ใหญ่บ้าน/สท.แจ้งข้อมูล
ล่าช้าท าให้การจ่ายเบี้ย
ผิดพลาด 
สาเหตุ 
- ผู้น าชุมชนและญาติของผู้
มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพไม่ให้
ความร่วมมือในการแจ้ง
การเสียชีวิตหรือกรณีย้ายที่
อยู่ 

 
1. ท าหนังสือแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้าน/สท. 
ให้ติดต่อผู้มีสิทธิ์หรือญาติ
และแจ้งข้อมูลให้กับ
เจ้าหน้าที่ทราบ 
2. ท าหนังสือแจ้งให้ผู้มี
สิทธิที่ไม่มารับเงินตาม
ก าหนดให้มารับเงินตาม
ก าหนดแล้วอธิบายถึง
ข้อเสียในการไม่มารับเงิน
ตามก าหนด 
3. ท าหนังสือขอความ
ร่วมมือจากผู้น าชุมชนแจ้ง
ข้อมูลในกรณีผู้มีสิทธิ
เสียชีวิต 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 

 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

3. งานนโยบายและแผน 
- กิจกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวนโครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้น าไป
ต้ังเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ น าไป
ปฏิบัติได้จริง 

 
 
 

 
1. ระเบียบว่าด้วยการ
จัดท าแผนของท้องถิ่นมี
การเปลี่ยนแปลง  การ
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนมีขั้นตอนมากขึ้น 
2. งบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน(โครงสร้าง
พ้ืนฐาน) มีจ านวนจ ากัด 
ไม่สอดคล้องกับจ านวน
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นซ่ึงมี
จ านวนมาก 
3. เป็นความเสี่ยงที่ 
เกิดขึ้นเดิม ยังต้องท า
กิจกรรมควบคุมต่อไป 

 
1. ศึกษาระเบียบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีให้ละเอียดและถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ 
2. จัดสรรงบประมาณให้
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 

 
1. การด าเนินการตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. ติดตามประเมินผล
โดยคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. เห็นควรก าหนด
กิจกรรมควบคุม ต่อไป 

 
1. ระเบียบว่าด้วยการ
จัดท าแผนของท้องถิ่นมี
การเปลี่ยนแปลง  การ
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนมีขั้นตอนมากขึ้น 
2. งบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน(โครงสร้าง
พ้ืนฐาน) มีจ านวนจ ากัด 
ไม่สอดคล้องกับจ านวน
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นซ่ึงมี
จ านวนมาก 
3. เป็นความเสี่ยงที่ 
เกิดขึ้นเดิม ยังต้องท า
กิจกรรมควบคุมต่อไป 

 
1. ศึกษา ท าความ
เข้าใจระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องอย่าง
ละเอียดและเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายน 
และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 
 

 
ส านักปลัด  

 
 
 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



 
แบบ ปค. 5 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

4. งานส่งเสริมการเกษตร 
- การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตร 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนา หรือจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเกษตรใน
ต าบล 
 

 
- ข้อมูลด้านการเกษตร
ไม่ครบถ้วน มี
ความคลาดเคลื่อน และ
ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

 
1. ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 
2. ขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลจากส านักงาน
เกษตร, ส านักงานปศุ
สัตว์ และส านักงาน
ประมงอ าเภอฝาง 
 

 
1. ข้อมูลที่ได้จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 
ยังไม่ครอบคลุม
การเกษตรทุกด้าน 
2. เห็นควรก าหนด
กิจกรรมควบคุมต่อไป 
 

 
จุดอ่อน/ความเส่ียง 
- ข้อมูลด้านการเกษตร
ไม่ครบถ้วน มี
ความคลาดเคลื่อน และ
ไม่เป็นปัจจุบัน 
 
สาเหตุ 
- เนื่องจากข้อมูลด้าน
การเกษตรมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

 
- ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลด้านการเกษตรทั้ง
ด้านการปลูกพืช , 
ประมง และปศุสัตว์
อย่างต่อเนื่อง และเป็น
ปัจจุบัน 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

5. งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- กิจกรรมงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้บรรลุภารกิจในการ
ด าเนินการด้านกฎหมายและ
ระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง  

 
 
- ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ 
 

 
 
- ศึกษาระเบียบ หนังสือ
สั่งการ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้ง ให้ละเอียดและถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ 

 

 
 
1. การด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติ ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. เห็นควรก าหนด
กิจกรรมควบคุมต่อไป 
 

 

 
 
จุดอ่อน/ความเส่ียง 
- ขาดการประชาสัมพันธ์
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
 
สาเหตุ 
- การเผาตอซังข้าวเพ่ือ
เตรียมการเพาะปลูก 
- การเกิดไฟป่าเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ห่างไกล บนเชิงเขา
ยากต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 

 
 
1. เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่
  
2. จัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมใน
พ้ืนที่ 
3. จัดเตรียมรถบรรทุก
น้ าให้มีความพร้อมใน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้ทันท่วงที
  
 

 
 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

6. งานการเงินและบัญชี 
 - กิจกรรมการตรวจฎีกา
ก่อนอนุมัติเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 - กิจกรรมด้านระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-laas)  
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป 
ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบส านัก/กอง 
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 

ตามค าสั่งแบ่งงานกอง
คลัง 

ที่ 567/2560 ลงวันที่ 
19 กันยายน 2560 

 
 
 

 1.  เป็ นควา มเสี่ ย งที่
เกิ ดขึ้ น ให ม่ต้อง มีกา ร
ด า เ นิ นต า ม กิจ ก ร ร ม
ควบคุมตามก าหนด 
2. ติดตามประเมินผล
โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ติดตามประเมินผลกอง
คลัง 
 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ส านัก/กอง ขาดความรู้
ความเข้าใจในขั้ นตอน
ปฏิบัติ 

1. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ
ปฏิ บั ติ ตา มก ฏห มา ย
ระเบียบและข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง 
 

กองคลัง 
และ 

เจ้าหน้าที่ท่ี
เก่ียวข้องการ

เบิกจ่ายและการ
ลงระบบ e-laas 

 

 
 
 
 
 
 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



 
แบบ ปค. 5 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

7. งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 
 - กิจกรรมการด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
 - กิจกรรมด้านการเร่งรัดการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ตามระเบียบ   ข้อกฎหมา ย 
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 

1. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจ ใน
ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายและหนังสือสั่ง
การขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ตามค าสั่งแบ่งงานกอง
คลัง 

ที่ 567/2560 ลงวันที่ 
19 กันยายน 2560 

 

1. เป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นเดิมมีการด าเนิน
ตามกิจกรรมควบคุมตาม
ก าหนด   แต่ยังมีความ
เสี่ยงต้องท ากิจกรรมเพ่ือ
ควบคุมต่อไป 
2. ติดตามประเมินผล
โดยคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลกอง
คลัง  
 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจ ในตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
และหนังสือสั่งการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ
ปฏิบัติตามกฏหมาย
ระเบียบและข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง 
2. ก าชับเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเพ่ิมความ
ระมัดระวังและความ
ละเอียดรอบคอบ 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ทุกกอง 

 

 
 
 
 
 
 
 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

8. งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
 - กิจกรรมด้านการจัดท า
ข้อมูลผู้เสียภาษี 
 - กิจกรรมด้านการจัดเก็บ
รายได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแผนที่ภาษีเป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน ถูกต้องตาม 
กฎหมายและระเบียบ 
 
 
 

1. ขาดเจ้าหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบโดยตรง 
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้
และความช านาญไม่
เพียงพอต่องาน
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษี 

ตามค าสั่งแบ่งงานกอง
คลัง 

ที่ 567/2560 ลงวันที่ 
19 กันยายน 2560 

 

1. เป็ น ควา มเสี่ ย ง ที่
เกิ ดขึ้ น ให ม่ต้อง มีกา ร
ด า เ นิ นต า ม กิจ ก ร ร ม
ควบคุมตามก าหนด 
2. ติดตามประเมินผล
โดยคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลกอง
คลัง 

1. ขาดเจ้าหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบโดยตรง 
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้
และความช านาญไม่
เพียงพอต่องานปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี 

1. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ
ปฏิบัติตามกฏหมาย
ระเบียบและข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมอย่างต่อเนื่อง 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



 
แบบ ปค. 5 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

9. กิจกรรมด้านงาน
ซ่อมแซมไฟฟ้า 
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ในต าบล 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
เกิดความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
๒. เพ่ือให้งานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงาน และเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด 

๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่
ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือ
ความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน  
๒. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้
ถูกต้องตามหลักของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๓. ไม่มีข้าราชการ
ประจ าในต าแหน่งช่าง
ไฟฟ้า 

ตามค าสั่งแบ่งงาน 
กองช่าง  

ที ่896 / 2560   
ลงวันที่  

14 ตุลาคม ๒๕60 

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุม 

๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ
สมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน  
๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง
ตามหลักของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
๓. ไม่มีข้าราชการประจ า
ในต าแหน่งช่างไฟฟ้า 

1. จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้อง กับอุป กร ณ์
ไฟฟ้าที่ ทัน สมัย  มีอา ยุ
การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้
เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า รั บกา ร
อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ
เฉพาะทาง และศึกษา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่
เสมอ 
3. สรรหาต าแหน่งช่าง
ไฟฟ้าที่เป็นข้าราชการ
ประจ า 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

10. งานก่อสร้าง 
กิจกรรมงานก่อสร้างและ
บูรณะถนน 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การ
ด าเนินการบูรณะซ่อมแซม
ถนนในเขตรับผิดชอบ 

 
 

๑. ถนนในเขต
รับผิดชอบได้รับความ
เสียหายจาการใช้งาน
และผลกระทบจากสา
ธารณภัย 
๒. ไม่สามารถซ่อมแซม
ถนนที่ได้รับความ
เสียหายได้ครบถ้วน 
๓. งบประมาณในการ
บูรณะซ่อมแซมไม่
เพียงพอ 

 

ตามค าสั่งแบ่งงาน 
กองช่าง  

ที ่896 / 2560   
ลงวันที่   

14  ตุลาคม  ๒๕60 

๑. เป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นเดิมมีการด าเนิน
ตามกิจกรรมควบคุมตาม
ก าหนดแต่ยังมีความ
เสี่ยงต้องท ากิจกรรมเพ่ือ
ควบคุมต่อไป 
๒. ติดตามประเมินผล
โดยคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลกอง
ช่าง 

๑. ถนนในเขตรับผิดชอบ
ได้รับความเสียหายจา
การใช้งานและ
ผลกระทบจากสาธารณ
ภัย 
๒. ไม่สามารถซ่อมแซม
ถนนที่ได้รับความ
เสียหายได้ครบถ้วน 
๓. งบประมาณในการ
บูรณะซ่อมแซมไม่
เพียงพอ 
 

๑. จัดท ารายงานข้อมูล
ถนนให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
จัดหมวดหมู่ถนนที่ต้อง
ได้รับการซ่อมแซมและ
งบประมาณตามล าดับ
ความส าคัญ 
๒. ขออนุมัติงบประมาณ
ซ่อมแซมเพ่ิมเติมและ
ขอรับการสนับสนุนจาก
ส่วนราชการอ่ืน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



 
แบบ ปค. 5 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

11. งานผังเมือง 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์งาน
งานผังเมือง 

 
 

 

- เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายผังเมืองรวม
ของหน่วยงาน
ส่วนกลาง 

 

ตามค าสั่งแบ่งงาน 
กองช่าง  

ที ่896 / 2560   
ลงวันที่ 

14  ตุลาคม  ๒๕60 

๑. เป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นเดิมมีการด าเนิน
ตามกิจกรรมควบคุมตาม
ก าหนด แต่ยังมีความ
เสี่ยงต้องท ากิจกรรมเพ่ือ
ควบคุมต่อไป 
๒. ติดตามประเมินผล
โดยคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลกอง
ช่าง 

- เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
ผังเมืองรวมของ
หน่วยงานส่วนกลาง 

 

- เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม/ค้นคว้าข้อมูล
เก่ียวกับกฎหมายผังเมือง
รวมของหน่วยงาน
ส่วนกลางและวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้องครบถ้วน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



 
 

แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

12. ด้านประสิทธิภาพของ
บุคลากร  กองการ ศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  
  
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้งานกองการศึกษา 
ศา สนา และวัฒนธร รม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

การด าเนินงานล่าช้าไม่
เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

แต่งต้ังพนักงานเทศบาล
ที่มีความเหมาะสมมา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา และผู้อ านวยการ
กองการศึกษาฯ 
 

ขาดบุคลากรในต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา และ 
ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ โดยตรง 

การด าเนินงานล่าช้าไม่
เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

สรรหาบุคคลโดยการรับ
บรรจุ/โอน/ย้าย 
ในต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา และผู้อ านวยการ
กองการศึกษาฯ 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 



 
 

แบบ ปค. 5 
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

13. การจัดซ้ือจัดจ้างของ
กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การจัดซ้ือ จัดจ้าง 
ถูกต้องตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการและระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 

- การปฏิบัติงานด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ 
- การด าเนินการ
ผิดพลาด ล่าช้า ไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

-แต่งต้ังพนักงานเทศบาล
ที่มีความเหมาะสม
ปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
-ปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการ  
 

บุคลากรขาดความรู้
ความสามารถทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
 

- การปฏิบัติงานด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบหนังสือสั่ง
การ 
- การด าเนินการ
ผิดพลาด ล่าช้า ไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

- การเพ่ิมความรู้ด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
-จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

( นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
วันที่  26  ตุลาคม  2561 


