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      แบบ ปค. 4 
 เทศบาลต าบลยุโป  .  

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 . 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 งานธุรการ 
กิจกรรม งานสารบรรณ 
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ    
  การขาดบุคลากร จนท.ธุรการปฏิบัติงาน การออกเลข
หนังสือ ค าสั่งและประกาศสารบรรณกลางขาด
ผู้รับผิดชอบโดยตรง การระบุข้อมูลในระบบไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้การสืบค้นได้ล่าช้า 
กิจกรรม  ปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความสามัคคี 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ     
  การแบ่งฝ่ายต่างๆ การได้รับข้อมูลที่บิดเบือนไปจาก
ความเป็นจริงเกิดขึ้น ขาดความร่วมมือในพ้ืนที่ สามารถ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารท้องถิ่น 

1.2 งานการเจ้าหน้าที่   
 กิจกรรม  บริหารงานบุคคล    
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
การได้รับงบประมาณน้อยและจ ากัด มีภาระค่าใช้จ่าย
เงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ค่าจ้างของข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงร้อยละ 40 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกอบการ (โอน)ย้าย หรือขาดนัก
ทรัพยากรบุคคล ท าให้งานด้านบุคคลกรล่าช้าและขาด
ความต่อเนื่อง 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
  การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ วิธีด าเนินการตาม
หนังสือสั่งการ แบบฟอร์มหรือคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ไม่เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 
 

ผลการประเมนิ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยุโป  ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏ
โครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงานส านักปลัดที่       
/          ลงวันที่                            ใน
ภารกิจ 6 งาน  คือ  
1. งานธุรการ 
2. งานการเจ้าหน้าที่   
3. งานนโยบายและแผน   
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
5. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า 9 กิจกรรม ไม่พบ
ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ แต่ต้องมีการติดตามและ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ คือ 
1. กิจกรรมงานสารบรรณ 
2. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้าง
ความสามัคคี 
3. กิจกรรมบริหารงานบุคคล 
4. กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. กิจกรรมโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ 
6. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ/คุณภาพชีวิตงาน
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.3 งานนโยบายและแผน 
 กิจกรรม จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ   
   จากการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การแก้ไขค า 
ยกเลิกบทนิยาม วาระของกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ การ
เพ่ิมเติม การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี นโยบายรัฐบาล
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย การรายงานผลและ
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศให้
ประชาชน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
  การประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ส่งผลให้ 
จนท. ซึ่งรับหน้าที่ด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับ
ความรู้และค าแนะน าจาก จนท.จาก กรมฯ หรือจังหวัด 
ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ 

  กิจกรรม โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
  การโอนเงิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมากกว่า
จ านวนเกณฑ์ประเมินมาตรฐานปฏิบัติราชการที่ก าหนด
และต้องไม่ควรโอนเงิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณซ้ า
ในรายการเดิมที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ
เดียวกัน 
 

 
7. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการขยะ 
8. กิจกรรมควบคุม/ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
9. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   

    ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ แต่ต้อง
มีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

  1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
  การประกาศใช้ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบ ริห าร พั สดุ ภ าครั ฐ  พ .ศ .2560 เมื่ อ วั นที่  2 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับเมื่อพ้นก าหนด 
180 วัน นับแต่วันประกาศ โดยยกเลิกบทบัญญั ติ
เกี่ยวกับพัสดุ ฯ 
  เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
  การจัดกิจกรรมอบรมความรู้ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งมี
เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่มี
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการที่มีค้อนข้างจ ากัดในการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมนอก คือ  
  การประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่างต่อเนื่อง สร้างความ
ตระหนักและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน การอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมใน คือ 
  ประชาชนบางส่วนขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วม โดยการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://61.19.50.59/audit/Centers/View.aspx?id=112&type=1
http://61.19.50.59/audit/Centers/View.aspx?id=112&type=1
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

  กิจกรรม ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมนอก คือ 
  การประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่างต่อเนื่อง สร้างความ
ตระหนักและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน การอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 
  การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการโดยค านึงถึง
จ านวนปริมาณสัตว์ในพ้ืนที่มีการเคลื่อนย้ายไป -มา
ระหว่างท้องถิ่นข้างเคียง 
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมใน คือ 
  การขาด จนท.ในการปฏิบัติหน้าที่การควบคุมและ
ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะ และการขาด
ความรู้ด้านวิชาชีพปศุสัตว์อย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง 

  1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
  จนท.อปพร.ในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ ขาดทักษะและความ
ช านาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เครื่องมือมีการ
ปรับปรุงจัดซื้อเพ่ิมเติมให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
  เหตุอุทกภัย (ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.) น้ าท่วมในพ้ืนที่และ
เหตุวาตภัย ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับเสียหาย เป็นความ
เสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 ๑.7 งานการเงินและบัญชี 
  กิจกรรม ตรวจสอบ อนุมัติฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ -
การปรับปรุงระบบ  ( E –LASS)จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัตงิานเข้าปรับปรุงเมนทู าให้งาน
มีความล่าช้า 

๑.8  งานพัฒนารายได้ 
  กิจกรรม พัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
 การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่มอบหมาย 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
-ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมมีหน้าที่ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
-ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน 

1.9 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
  กิจกรรม จัดซื้อ - จัดจ้าง  
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
- งานการจัดซื้อ – จัดจ้างในระบบ (E – LASS) และระบบ 
EGP มีการปรับปรุงระบบจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน และ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 เริ่มใช้ เมื่อวันที่  31 
สิงหาคม 2561 จึงต้องท าการศึกษาก่อนปฏิบัติงาน 
- กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 

ผลการประเมนิ 
กองคลัง  เทศบาลต าบลยุโป ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏ
โครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงานกองคลัง ที่        
/              ลงวันที่                   ในภารกิจ 
3 งาน  คือ  
1. งานการเงินและการบัญชี 
2. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
3. งานพัฒนารายได้ 
  โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ 
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า 3 กิจกรรม ไม่
พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ แต่ต้องมีการ
ติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ คือ 
1. กิจกรรมตรวจสอบอนุมัติฎีกาก่อนการเบิก
จ่ายเงิน  
2. กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
3. กิจกรรมจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 

    ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ แต่ต้อง
มีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑.๑0 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
กิจกรรม งานไฟฟ้าสาธารณะ  
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
- ปริมาณงานรับผิดชอบมาก บุคลากรงานไม่เพียงพอ  
- จนท.ขาดความรู้ด้านไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้า 
- การน ารถกระเช้าปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ 
- การเปลี่ยนกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะที่มีสภาพช ารุด 
- งบประมาณจ ากัดการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่และขยายเขต
เพ่ิมภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกินสิทธิ์ 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
-ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีต่อภาคสนาม 

 1.11 งานสาธารณูปโภค 
กิจกรรม การวางแผนด าเนินงานการดูแลรักษาซ่อม
บ ารุงสาธารณูปโภค (กิจการประปา) 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
- ไม่มีส่วนราชการย่อยและบุคลากรรับผิดชอบกิจการ
ประปาโดยตรง 
- ปริมาณงานรับผิดชอบมาก บุคลากรงานไม่เพียงพอ  
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
-ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีต่อภาคสนาม 

1.12 งานวิศวกรรม 
กิจกรรม งานส ารวจออกแบบและการควบคุมการ
ก่อสร้าง 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
- ปริมาณงานรับผิดชอบมาก บุคลากรงานไม่เพียงพอ  
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
-ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีต่อภาคสนาม 
 

ผลการประเมิน 
กองช่าง  เทศบาลต าบลยุโป   ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏ
โครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงานกองช่างที่       
/            ลงวันที่                      ในภารกิจ 
3 งาน คือ  
 1. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
 2. งานสาธารณูปโภค     
 3. งานวิศวกรรม 
  โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนที่
เกิดข้ึนใหม่ ใน 3 กิจกรรม  คือ 
 1. กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณะ  
 2. กิจกรรมวางแผนด าเนินงานการดูแลรักษา
ซ่อมบ ารุงสาธารณูปโภค (กิจการประปา) 
3.กิจกรรมงานส ารวจออกแบบและการควบคุม
การก่อสร้าง 
  

    ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ แต่ต้อง
มีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.13 งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกรรม  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ 
- ครูผู้ดูแลเด็กขาดประสบการณ์ในการกิจกรรมเด็ก 
- ศูนย์ยังไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนมาตรฐาน 
- การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กไม่ได้มาตรฐานตาม
ก าหนดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเกิดโรคระบาดของเด็กบ่อบครั้ง 
กิจกรรม จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ 
- จนท. ครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้จัดท าแผนพัฒนาฯ 
 กิจกรรม ส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการในเด็กเยาวชน
และประชาชน 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ  
- ประชาชนไม่ให้ความส าคัญการออกก าลังกายและดูแล
สุขภาพตัวเอง ขาดความรู้โภชนาและการบริโภค 

1.14 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  
กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ  

- - สังคมเปลี่ยนแปลงท างานต่างถิ่นไมอ่นุรักษ์ประเพณ ี
- - ระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณด้านศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี เสี่ยงต่อการเรียกเงินคืน จาก สตง. 

1.15 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ  

- - การมีพ้ืนที่ อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้ การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรควรได้รับการพัฒนา การส่งเสริมให้ความรู้พัฒนา
อย่างจริงจัง ท าให้การท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
 

ผลการประเมิน 
ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า   เท ศ บ า ล ต า บ ล ยุ โ ป 
 ได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ที่ปรากฏตามโครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่ง
งาน ที่  622 / 2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 
2558 กองการศึกษา เทศบาลต าบลยุโป มีงาน
ที่เป็นองค์ประกอบการควบคุมภายใน 3 งาน 
คือ  
1. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  
3. งานการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และมีกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน 5 กิจกรรม คือ 
1. กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
3. กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการในเด็ก
เยาวชนและประชาชน 
4. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

   ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ แต่ต้อง
มีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.การประเมินความเสี่ยง 

2.1 งานธุรการ 
กิจกรรม งานสารบรรณ 
  ประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย การออกเลข
หนังสือ รับ-ส่ง ค าสั่งและประกาศ ผู้ปฏิบัติส ารองออกเลข
หนังสือไม่ได้ระบุเรื่อง ส าเนาคู่ฉบับ ไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับ
งานหรือเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
กิจกรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความสามัคคี 
  ประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง การแบ่งแยก
ฝ่าย ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน 

2.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
กิจกรรม บริหารงานบุคคล 
  ป ระเมิน ความ เสี่ ย งมี โอกาส เกิ ดขึ้ น ได้ น้ อย  การ
เปลี่ยนแปลงระเบียบ วิธีด าเนินการตามหนังสือสั่งการ 
แบบฟอร์ม คู่มือการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐาน 
  ประเมินความเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง การใช้จ่าย
เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของ
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ใกล้เคียงร้อยละ 40 การ
(โอน) ย้าย นักทรัพยากรบุคคลขาดความต่อเนื่อง 

2.3 งานนโยบายและแผน 
กิจกรรม จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย จากการ
แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)พ.ศ.
2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
กิจกรรม  โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
  ประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง การโอนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณและโอนซ้ าที่ได้โอนแล้ว 
 

การประเมินความเสี่ยง 
  เทศบาลต าบลยุโป อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้ง
ก่อน เพราะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับ
ส่วนงานและระดับกิจกรรม การปฏิบัติงานที่มี
ความสอดคล้องมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย
และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพ่ิมขึ้น 
ต้ อ งอาศั ยค วาม ร่ วมมื อทั้ งจ ากผู้ บ ริห าร 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกระดับ 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต 
  ประเมินความเสี่ยงมี โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย การใช้ 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
   ประเมินความเสี่ ยงมี โอกาสเกิดขึ้น ได้สู ง การจัด
กิจกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่มีระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการจ ากัด 

2.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะ 
  ประเมินความเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง จากมีครัวเรือน
ที่ไม่มีการคัดแยกขยะในบางชุมชนและมีการทิ้งขยะใน
บริเวณพ้ืนที่สาธารณะ 
กิจกรรม การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง จากพ้ืนมี
ปริมาณมาก การเคลื่อนย้ายไป-มาของสัตว์ต่างถ่ิน  

2.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดน้อย การขาด จนท. 
อปพร. ขาดทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัย งบประมาณ
ซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์จ ากัดและน้อย 
   ประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง การเกิดเหตุ
สาธารณภัยต่างๆ ในพ้ืนที่มีความรุนแรงเป็นความเสี่ยงที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็จะ
ลดน้อยลง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://61.19.50.59/audit/Centers/View.aspx?id=112&type=1
http://61.19.50.59/audit/Centers/View.aspx?id=112&type=1
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.7 งาน  การเงินและบัญชี 
กิจกรรม  ตรวจสอบ อนุมัติฎีกา ก่อนการเบิกจ่ายเงิน 
  ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดปานกลาง การรับ -การ
เบิกจ่ายเงิน การปรับปรุงรูปแบบ เมนู รายการเพ่ิมเติม
ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส่งผลให้งานไม่ต่อเนื่อง ล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 

2.8  งานพัฒนารายได้ 
กิจกรรม จัดเก็บรายได้ 
  ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดขึ้นได้สูง การปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ไม่มีการวางแผนและการติดตามจัดเก็บ
รายได ้ข้อมูลผู้ช าระภาษีไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน ไม่
สามารถติดตามลูกหนี้ค้างช าระที่อาศัยนอกเขตพ้ืนที่ 

2.9 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
  กิจกรรม จัดซื้อ - จัดจ้าง 
 ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดขึ้นได้สูง การจัดซื้อ – จัดจ้าง
ในระบบ (E – LASS) และระบบ EGP การปรับปรุงระบบจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท าให้การปฏิบัติงานของ
เจ้ า ห น้ า ที่ เกิ ด ค ว าม ล่ า ช้ า ใน ก า รป ฏิ บั ติ ง าน  แ ล ะ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 เริ่มใช้ เมื่ อวันที่  31 สิงหาคม 2561 จึงต้อง
ท าการศึกษาก่อนปฏิบั ติ งาน  กฎกระทรวงก าหนดให้
หน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
   องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.10 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
กิจกรรม งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดขึ้นได้สูง ปริมาณงาน
รับผิดชอบมีจ านวนมาก ต้องปรับบุคลากรที่มีจ ากัด
ปฏิบัติงานพร้อมกันในหลายๆหน้าที่ในเวลาเดียวกัน การ
ขาดความรู้ด้านไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้าฯ การใช้รถ
กระเช้าส าหรับงานไฟฟ้าเปลี่ยนกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะที่
ช ารุด ได้รับงบประมาณน้อยและจ ากัด ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ ท าให้การปฏิบัติงานได้ลดลง 

 2.11 งานสาธารณูปโภค  
กิจกรรม การวางแผนด าเนินงานการดูแลรักษาซ่อม
บ ารุงสาธารณูปโภค (กิจการประปา)  
  ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดขึ้นได้สูง การไม่มีส่วน
ราชการย่อยและบุคลากรที่รับผิดชอบกิจการประปาที่มี
ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น ต้องปรับบุคลากรที่มีจ ากัดปฏิบัติงาน
พร้อมกันในหลายๆหน้าที่ในเวลาเดียวกัน  ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ ท าให้การปฏิบัติงานได้ลดลง 

2.12 งานวิศวกรรม 
กิจกรรม งานส ารวจออกแบบและการควบคุมการ
ก่อสร้าง 
  ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดขึ้นได้สูง ปริมาณงาน
รับผิดชอบมีจ านวนมาก ต้องปรับบุคลากรที่มีจ ากัด
ปฏิบัติงานพร้อมกันในหลายๆหน้าที่ในเวลาเดียวกันความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ การออกท างานภาคสนามได้ไม่เต็มที่ ท า
ให้การปฏิบัติงานได้ลดลง 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.13 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกรรม การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ประเมินความ เสี่ ยง โอกาสเกิดขึ้ น ได้ สู ง ก ารขาด
ประสบการณ์จัดกิจกรรมเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการ
บริหารที่ไม่ได้มาตรฐาน การมีโรคระบาดในพื้นที่  
กิจกรรม  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
  ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดขึ้นน้อย การขาดทักษะใน
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของบุคลากร 
กิจกรรม ส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการในเด็กเยาวชน
และประชาชน   
  ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดข้ึนน้อย การออกก าลังกาย
และการดูแลสุขภาพน้อย ขาดความรู้ ความเข้าใจด้าน
โภชนาการ ที่ถูกต้องและเหมาะกับช่วงอายุ 

2.14 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  
กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  
  ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดขึ้นน้อย การเปลี่ยน แปลง
ทางสังคม ไม่อนุรักษ์ประเพณีพ้ืนถิ่น ประกอบอาชีพนอก
พ้ืนที่ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมที่ ซับซ้อนและล่าช้า เสี่ยงต่อการเรียกเงินคืน 
จาก สตง. 

2.15 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดขึ้นน้อย การมีพ้ืนที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยผลไม้หลากหลาย พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ควรมีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน  
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3. กิจกรรมควบคุม 

3.1 งานธุรการ 
กิจกรรม งานสารบรรณ 
  กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
- การติดตามหนั งสือ ค าสั่ งประกาศ ไว้ที่ ส่วนกลาง 
กิจกรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความสามัคคี 
  กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
- การจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันฯและสร้างความสามัคคี
ของประชาชนทุกกลุ่ม 

3.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
กิจกรรม  บริหารงานบุคคล 
  กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
- สนับสนุนบุคลากรมีความรู้เพ่ิมทักษะเข้าฝึกอบรมหรือ
วิธีอ่ืน เช่น สอบถาม จนท.ท้องถิ่นอ าเภอ/จังหวัด 
- อปท.ควรก าหนดคู่มือปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน 
- ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร มาตรา 35 

3.3 งานนโยบายและแผน 
กิจกรรม การจัดท าพัฒนาท้องถิ่น 
  กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
- สนับสนุนบุคลากรมีความรู้เพ่ิมทักษะเข้าฝึกอบรมหรือ
วิธีอ่ืน เช่น สอบถาม จนท.ท้องถิ่นอ าเภอ/จังหวัด 
- อปท.ควรก าหนดคู่มือปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน 
- การจัดเวทีประชาคม สร้างแรงจูงใจร่วมประชาคม  
กิ จ กรรม  โอน และแก้ ไข เป ลี่ ยน แป ลงค าชี้ แ จ ง
งบประมาณ 
  กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
- การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล 

ผลการประเมิน 
      การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม และ
เพียงพอ โดยมี การ จั ดท าค าสั่ งแบ่ งงาน 
รับผิดชอบมอบหมายการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน  และมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ 
อย่างต่อเนื่อง 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่  
  การส ารวจความต้องการด้านอาชีพกลุ่มเป้าหมายตรง
ความต้อง ตามระยะเวลาและสถานที่เหมาะสม 
3.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรม  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะ 
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ การสร้างความตระหนักและมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน การอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน 
การจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
อย่างต่อเนื่อง 
-กิจกรรม  การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่  
 -ส่งเสริม/อบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ อสม.ให้
วัคซีนสุนัขในพ้ืนที่ รวบรวมข้อมูลจ านวน รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด 
 3.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
- ปรับปรุงและจัดท าค าสั่งแบ่งงาน งบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์  ปรับปรุง
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพ้ืนที่เฝ้าระวังและจัดเตรียม 
เก็บ ทรัพย์สินในบ้านไว้ในที่สูงและแจ้งสถานที่  ที่จะ
อพยพเม่ือเกิดอุทกภัย 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3.7 งานการเงินและบัญชี 
กิจกรรม  การตรวจสอบ อนุมัติฎีกา ก่อนการเบิก
จ่ายเงิน 
กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
- จัดท าค าสั่งแบ่งงาน หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละงาน 
- ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องฯ  
- ผู้อ านวยการกองคลังติดตามงาน 

3.8 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
- จัดท าค าสั่งแบ่งงาน หน้าที่รับผิดชอบแต่ละงาน 
- ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องฯ  
- มีผู้อ านวยการกองคลังติดตามงาน 

3.9 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
กิจกรรมงานจัดซื้อ – จัดจ้าง 
กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒ ๕ ๔ ๘  แ ล ะ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( ฉ บั บ ที่  ๒ ) 
 - จัดท าค าสั่งแบ่งงาน หน้าที่รับผิดชอบแต่ละงานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 - มีผู้อ านวยการกองคลังติดตามบ ารุงรักษาตามล าดับ
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 3.๑0 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
กิจกรรม งานไฟฟ้าสาธารณะ 
กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
  ออกค าสั่งมอบหมายงานก าหนดภารกิจให้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ควบคุมจัดล าดับรายงานร้องขอซ่อมแซม
บ ารุงรักษาตามล าดับ พร้อมรายงานผลปฏิบัติงานเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบควบคุมเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์บ ารุงรักษาซ่อมแซมให้เพียงพอ 

3.11 งานสาธารณูปโภค 
กิจกรรม การวางแผนด าเนินงานการดูแลรักษาซ่อม
บ ารุงสาธารณูปโภค (กิจการประปา) 
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ 
  ออกค าสั่งมอบหมายงานก าหนดภารกิจให้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ควบคุมจัดล าดับรายงานร้องขอซ่อมแซม
บ ารุงรักษาตามล าดับ พร้อมรายงานผลปฏิบัติงานเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบควบคุมเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์บ ารุงรักษาซ่อมแซมให้เพียงพอ จัดท าแผนท าการ
ล้างย้อนระบบกรองน้ าอย่างต่อเนื่อง 

3.12 งานวิศวกรรม 
กิจกรรม งานส ารวจออกแบบและการควบคุมการ
ก่อสร้าง 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ 
  การปรับปรุงแผนอัตราก าลังตามภารกิจ ให้สอดคล้อง
ครอบคลุมทุกภารกิจ ออกค าสั่งมอบหมายงาน ก าหนด
ภารกิจให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3.13 งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกรรม พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่  
  การจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ต่างๆ การตั้งงบประมาณการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปรับปรุง ศพด.ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด 
กิจกรรม การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   
กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่  
  จนท. และครูผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมและทบทวน การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผน อ่ืนๆ 
กิจกรรม ส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการในเด็กเยาวชน
และประชาชน 
กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
  ประชาชนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้ง
ศูนย์กีฬาและสถานที่ในการพักผ่อนให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
3.14 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  
กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม 
กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
  การขอความร่วมมือและประสานไปยังผู้น าในชุมชน 
ผู้น าศาสนาประชาชนทุกคนในพ้ืนที่  ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมงานด้านประเพณ ี
3.15 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 
  การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรด้านอาชีพการเกษตร ขอ
ความร่ วมมื อและประสาน ผู้ น า ใน ชุ มชน ใน พ้ื น ที่ 
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 การน าอินเตอร์เน็ต ใช้ปฏิบัติงานร่วมกับระบบ
สารสนเทศของ ทต. 
  การติดตามข้อมูลข่าวสาร ของหนังสือสั่งการ ระเบียบ 
ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถด าเนินการ
ปฏิบัติงานทันต่อสถานการณ์ครบถ้วนเหมาะสมและเวลา
ที่ก าหนดช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศอยู่เสมอ 
  การรายงานข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งภายในและภายนอก
ที่เหมาะสมต่อผู้บริหาร 
  การได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมชัดเจนและทันเวลา 
  การสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี
ระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
  การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดล าดับชั้นความลับ
ของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ 
 

ผลการประเมิน 
  ก า รติ ด ต่ อ ป ร ะส าน งาน โด ย ใช้ ร ะบ บ
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่
บ า งค รั้ ง เกิ ด ปั ญ ห า อุ ป ส รรค ข อ งระบ บ
อินเตอร์เน็ตขัดข้องและสัญญาณไม่ครอบคลุม
ทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป        

๕. การติดตามและประเมินผล 
    การใช้แบบสอบทานติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
แต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
    การรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงาน
และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
  การสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติ งานในแต่ละเรื่องเป็น ไปในทิศทางที่ ถูกต้อง 
สอดคล้องกัน 
 

ผลการประเมิน 
  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
เทศบาลต าบลยุโปถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ ง
ก าหนดในเอกสารค าแนะน าการจัดท ารายงาน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ 
ข้อ ๖ ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจ
มากขึ้น 
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         แบบ ปค. 4 (ต่อ) 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 

เทศบาลต าบลยุโป มีการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  มีการแบ่งค าสั่งในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลยุโปในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและศึกษากฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับ 
อย่างชัดเจนมีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง  ระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่มีอยู่ ให้หมดไปการก าหนด
นโยบายการควบคุมทรัพยากรบุคคลและการมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบติดตาม
นโยบาย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ อยู่เสมอ พร้อมทั้งการอบรม
จริยธรรมและการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสม่ า เสมอให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริการประชาชน และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบและครบถ้วนรวมถึงการอบรมการใช้สื่อต่าง ๆ การสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
การสุ่มตรวจและการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ทุกระยะเพ่ือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 

ชื่อผู้รายงาน     ธานินทร์  บอืราแง 
(นายธานินทร์  บือราแง) 

ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลยุโป 
     วันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2561  . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


