
ชื่อหนวยงาน  สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(๒) 
๑.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
     ๑.๑ การปฏบิัติหนาที่ตามภารกิจประจํา ในฝายตาง ๆ 
     -  มีคําสั่งมอบหมายงานและหนาที่ความรับผิดชอบ             
     -  สรรหาบุคลากรเพ่ือมาบรรจุแตงตั้งในตําแหนงท่ีวาง 
     ๑.๒ กิจกรรม/โครงการจัดทําประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบลรูสะมิแล 
     - มีคาํสั่งมอบหมายงานและหนาที่ความรับผิดชอบ 
     - ขอความรวมมือจากสมาชิกสภาฯ และกํานัน 
ผูใหญบาน 
     ๑.๓ ภารกิจการปฏิบัติงานในฝายปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
     -  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช ในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย                                    
     - จัดสงบุคลากรเขารับการอบรม                                        
     - จัดเวรยามเฝาระวังภัยและแจงเตือนภัย 
    ๑.๔ โครงการกิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน 
     - ขอความรวมมือจากสมาชิกสภาฯ และกํานัน 
ผูใหญบาน 
    ๑.๕ กิจกรรม/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยาง
ย่ังยืน 
    - มีการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมอาชีพ 
     ๑.๖ กิจกรรมการพัฒนาดานสวัสดิการและสังคม 
    - มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาดานสวัสดิการ 
      และสังคม  
     - เทศบาลตําบลรูสะมิแลจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
สนับสนุนดานสวัสดิการและสังคม 
     - รวมกับหนวยงานอื่นจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
สนับสนุนดานสวัสดิการและสังคม 
      
 

     สภาพแวดลอมการควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ ของสํานักปลัด ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสม ที่ทําใหเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานพอสมควร 

 

 

แบบ ปค.4 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

     ๑.7 สถานการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
     -  มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่อยูเวรยามเฝาระวังเหตุการณ                             
     - ผลักดันใหรัฐบาลเพ่ิมสวัสดิการพิเศษตาง ๆ เชน เพ่ิม  
       คาตอบแทน การเพ่ิมอายุราชการทวีคูณ สําหรับ 
       ผูปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 
     ๑.8  ระเบียบกฎหมายซึ่งใชในการปฏิบัติงาน 
      -  จัดสงบุคลากร เขารับการอบรม เก่ียวกับการใช 
ระเบียบกฎหมาย ของ อปท.ท่ีมีการปรับปรุงใหมอยาง
ตอเนื่อง                     
      - คนหาขอมูล  ขาวสาร ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
จาก Internet 

      

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
     ๒.๑ การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจประจํา ในฝายตาง ๆ 
     - มีการกําหนดวัตถุประสงคของแตละงานที่ชัดเจน โดย
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่ไดวางไว 
     - พิจารณาจํานวนกิจกรรม และการดําเนินงานท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค 
     ๒.๒ กิจกรรม/โครงการจัดทําประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบลรูสะมิแล 
     - มีการกําหนดวัตถุประสงคของแตละงานที่ชัดเจน โดย
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่ไดวางไว 
     - พิจารณาจํานวนกิจกรรม และการดําเนินงานท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค 
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
      

     การปฏิบัติงานในดานตางๆของสํานักปลัด                  
มีการประเมินความเสี่ยงโดยยึดวิธีการปฏิบัติตาม
เอกสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ คําแนะนําของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

     ๒.๓ ภารกิจการปฏิบัติงานในฝายปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
     - มีการกําหนดวัตถุประสงคของแตละงานที่ชัดเจน โดย
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่ไดวางไว 
     - พิจารณาจํานวนกิจกรรม และการดําเนินงานท่ีบรรลุ
วตัถุประสงค 
     ๒.๔ โครงการกิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน 
     - มีการกําหนดวัตถุประสงคของแตละงานที่ชัดเจน โดย
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่ไดวางไว 
     - พิจารณาจํานวนกิจกรรม และการดําเนินงานท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค 
     ๒.๕ กิจกรรม/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัว 
     - มีการกําหนดวัตถุประสงคของแตละงานที่ชัดเจน โดย
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่ไดวางไว 
     - พิจารณาจํานวนกิจกรรม และการดําเนินงานท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค 
     ๒.๖ กิจกรรมการพัฒนาดานสวัสดิการและสังคม 
     - มีการกําหนดวัตถุประสงคของแตละงานที่ชัดเจน โดย
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่ไดวางไว 
     - พิจารณาจํานวนกิจกรรม และการดําเนินงานท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค 
     ๒.7 สถานการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
     - มีการกําหนดวัตถุประสงคของแตละงานที่ชัดเจน โดย
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่ไดวางไว 
     - พิจารณาจํานวนกิจกรรม และการดําเนินงานท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

     ๒.8  ระเบียบกฎหมายซึ่งใชในการปฏิบัติงาน 
     มีการกําหนดวัตถุประสงคของแตละงานที่ชัดเจน โดย
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่ไดวางไว 
     - มีการกําหนดวัตถุประสงคของแตละงานที่ชัดเจน โดย
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่ไดวางไว 
     - พิจารณาจํานวนกิจกรรม และการดําเนินงานท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค 

 

๓.  กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑ การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจประจํา ในฝายตางๆ 
     -  มคีําสั่งมอบหมายงานและหนาที่ความรับผิดชอบ  
     - สรรหาบุคลากรเพื่อมาบรรจุแตงตั้งในตําแหนงท่ีวาง 
     ๓.๒ กิจกรรม/โครงการจัดทําประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบลรูสะมิแล 
     -  มีคําสั่งมอบหมายงานและหนาที่ความรับผิดชอบ                
     - ขอความรวมมือจากสมาชิกสภาฯ และกํานัน 
ผูใหญบาน 
     ๓.๓ ภารกิจการปฏิบัติงานในฝายปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
     -  จัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช ใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย                                                                      
      - จัดสงบุคลากรเขารับการอบรม 
      - ฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                        
      - จัดเวรยามเฝาระวังภัยและแจงเตือนภัย 
     ๓.๔ โครงการกิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน 
      - ขอความรวมมือจากสมาชิกสภาฯ และกํานัน 
ผูใหญบาน 
     ๓.๕ กิจกรรม/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัว 
     - มีการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมอาชีพ 
      
 
 
 

      มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่ทําใหมั่นใจวา
เมื่ อปฏิ บัติ งานจะสัมฤทธิ์ผล  กิจกรรมการ
ควบคุมจะเปนตัวชี้ให  ผูปฏิบัติงานเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงตอ
ระเบียบฯ 
      ใ น ภ าพร วมมี กิ จ ก ร รม ก า รค วบ คุ ม ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพพอสมควร แตยังไม
มีการระบุความเสี่ยงครบทกุจุดทําใหบางกิจกรรม
มีการควบคุมที่ไมเพียงพอ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

     ๓.๖ กิจกรรมการพัฒนาดานสวัสดิการและสังคม 
     - มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาดานสวัสดิการ
และสังคมใหแกประชาชนทุกกลุม                                      
     - จัดทําโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากองคกร
อ่ืนๆที่เกี่ยวของ          
      - รวมกับหนวยงานอื่นๆจัดทํากิจกรรมดานสวัสดิการ
และสังคมใหแกประชาชนทุกกลุม                                      
     ๓.7 สถานการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
      -  มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่อยูเวรยามเฝาระวังเหตุการณ                            
      - ผลักดันใหรัฐบาลเพ่ิมสวัสดิการพิเศษตาง ๆ เชน เพ่ิม
คาตอบแทน การเพ่ิมอายุราชการทวีคูณ สําหรับผูปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
     ๓.๙  ระเบียบกฎหมายซึ่งใชในการปฏิบัติงาน 
      -  จัดสงบุคลากร เขารับการอบรม เก่ียวกับการใช
ระเบียบกฎหมาย ของอปท.ที่มีการปรับปรุงใหมอยาง
ตอเนื่อง                     
      - คนหาขอมูล  ขาวสาร ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
จาก Internet 

 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจประจํา ในฝายตางๆ 
     - มีการจัดเก็บเอกสารและรายงานขอมูลที่เก่ียวกับ       
การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  มีการใชโทรศัพท
และอินเตอรเน็ต สําหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก       
๔.๒ กิจกรรม/โครงการจัดทําประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบลรูสะมิแล 
      - มีการจัดเก็บเอกสารและรายงานขอมูลที่เก่ียวกับ       
การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา มีการใชโทรศัพท
และอินเตอรเน็ต สําหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก   
 
 
 
 
      

     มี ร ะบบสา ร สน เท ศแล ะก ารสื่ อ ส า รที่
เ หมาะสมตามความต อ งการ   ทํ า ให เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๔.๓ ภารกิจการปฏิบัติงานในฝายปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
     - มีการจัดเก็บเอกสารและรายงานขอมูลที่เก่ียวกับ       
การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  มีการใชโทรศัพท
และอินเตอรเน็ต สําหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก       
๔.๔ โครงการกิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน 
      - มีการจัดเก็บเอกสารและรายงานขอมูลที่เก่ียวกับ       
การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  มีการใชโทรศัพท
และอินเตอรเน็ต สําหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก      
๔.๕ กิจกรรม/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัว 
     - มีการจัดเก็บเอกสารและรายงานขอมูลที่เก่ียวกับ       
การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  มีการใชโทรศัพท
และอินเตอรเน็ต สําหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก   
๔.๖ กิจกรรมการพัฒนาดานสวัสดิการและสังคม 
     - มีการจัดเก็บเอกสารและรายงานขอมูลที่เก่ียวกับ       
การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  มีการใชโทรศัพท
และอินเตอรเน็ต สําหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก       
๔.7 สถานการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
      - มีการจัดเก็บเอกสารและรายงานขอมูลที่เก่ียวกับ       
การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  มีการใชโทรศัพท
และอินเตอรเน็ต สําหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก       
๔.8  ระเบียบกฎหมายซึ่งใชในการปฏิบตัิงาน 
      - มีการจัดเก็บเอกสารและรายงานขอมูลที่เก่ียวกับ       
การปฏิบัตงิานตามสายการบังคับบัญชา  มีการใชโทรศัพท
และอินเตอรเน็ต สําหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
   

     มีระบบสารสนเทศและการสือ่สารท่ี
เหมาะสมตามความตองการ ทําใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(๒) 
๕.  การติดตามและประเมินผล 
๕.๑ การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจประจํา ในฝายตางๆ 
     - จัดอบรมพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดหลาย
ดานอยางมีประสิทธิภาพ      
     - เรงดําเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ือมาบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงที่วาง 
๕.๒ กิจกรรม/โครงการจัดทําประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบลรูสะมิแล 
       - จํานวนประชาชนผูเขารวมการประชุม              
       - การนําเสนอความคิดเห็นของผูเขารวมการประชุม 
 ๕.๓ ภารกิจการปฏิบัติงานในฝายปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 
       - จํานวนกิจกรรม         
       - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
๕.๔ โครงการกิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน 
      - จํานวนกิจกรรม         
      - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
๕.๕ กิจกรรม/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัว 
      - จํานวนกิจกรรม        
      - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
๕.๖ กิจกรรมการพัฒนาดานสวัสดิการและสังคม 
      - จํานวนกิจกรรม        
      - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
๔.7 สถานการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
      - มีเวรยามรักษาการณเพื่อเฝาระวังเหตุการณในวันทํา
การและวันหยุดราชการ ตลอดท้ังกลาวัน – กลางคืน     
     - ไดรับเงินเสี่ยงภัย และอายุราชการทวีคูณ 
๔.8  ระเบียบกฎหมายซึ่งใชในการปฏิบตัิงาน 
     - นําระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ  มาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางตอเนื่องและมีการติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในตามหวงเวลาที่
ระเบียบกําหนด โดยการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ
ประจําในฝายตางๆ  ของสํานักปลัด ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ ๖  การติดตาม
ประเมินผลอยูในเกณฑพอสมควร 
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ผลการประเมินโดยรวม 
 

 การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจประจําในฝายตาง ๆ ของสํานักปลัด  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ                 
๕  องคประกอบของการควบคุมภายใน  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม 
เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561  มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมในระดับพอสมควร แตอยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตอง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงไดกําหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไวแลว 
 

                                                                           
(นายสุรัช  หวันนุรัตน) 

ตําแหนง  หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

วันที ่    5     เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 

 

 



ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด  

ณ วันท่ี  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕64 
(3) 

ภารกิจตามกฏายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่
สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคมุภายใน 

ที่มีอยู 
 

(6) 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 

๑. การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ

ประจํา ในฝายตาง ๆ 

-  เพ่ือใหการปฏิบัติงานในฝายตางๆ 

ของสํานักปลัดทั้ง ๕ ฝาย สามารถ

ดําเนินการไดจริงและครอบคลุม

ทั้งหมด สามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

-  ไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง และ

ครอบคลุมภาระงาน

ทั้งหมด ทําใหไม

สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคในการ

บริหารงานที่กําหนดไว

ได      

- บุคลากรมีไมเพียงพอ

กับภาระงานประจําที่

ตองปฏิบัติ 

 

 

- จัดอบรมพัฒนา

บุคลากรใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดหลาย

ดานอยางมี

ประสิทธิภาพ     

 - เรงดําเนินการสรร

หาบุคลากรเพื่อมา

บรรจุและแตงตั้งใน

ตําแหนงที่วาง 

 

 

ประเมินผลจาก

การ-ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

-การปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนและคูมือ

การปฏิบัติงาน 

-มีการสุมตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงาน

ของผูบังคับบัญชา 

 

 

-  ไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง และ

ครอบคลุมภาระงาน

ทั้งหมด ทําใหไม

สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคในการ

บริหารงานที่กําหนดไว

ได      

 

 

 

-  จัดทําคําสั่ง

มอบหมายงานและ

หนาที่ความ

รับผิดชอบ                        

-  อยูระหวางการ

สรรหาบุคลากร

เพ่ือมาบรรจุแตงตั้ง

ในตําแหนงที่วาง 

 

 
 
 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

แบบ ปค.5 
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ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 

 ณ วันท่ี  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕64 
(3) 

ภารกิจตามกฏายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู 

 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 

๒.  ภารกิจการจัดทํา

ประชาคมหมูบานและ

ประชาคมตําบลรูสะมิแล                        

-  เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น เกิดการมีสวนรวม
ในการรวมคิดรวมแกปญหา 
ของ อปท.อยางถูกตอง 
- เพ่ือใหประชาชนไดเสนอ
ความคิดเห็น และความ
ตองการในการพัฒนา
ทองถิ่น 

                     

- เจาหนาที่ตองศึกษาความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคบัในการ

ปฏิบัติงานอยางถองแท                      

   - ประชาชนสวนมากยังไมได

เขามามีสวนรวมในการประชุม

ประชาคมหมูบาน/ประชาคม

ตําบล เนื่องจากตองประกอบ

อาชีพ ไมมเีวลาวาง และยังไมให

ความสําคัญกับการเขามามีสวน

รวมในการประชุมประชาคม 

 

- มีคําสั่ง

มอบหมายงาน

และหนาที่

ความ

รับผิดชอบ 

- ขอความ

รวมมือจาก

สมาชิกสภาฯ 

และกํานัน 

ผูใหญบาน 

 

 

- จํานวน

ประฃาฃน

ผูเขารวมการ

ประชุม 

- การนําเสนอ

ความคิดเห็นของ

ผูเขารวมประชุม 

 

-เขามามีสวนรวมใน

การประชุม

ประชาคมหมูบาน/

ประชาคมตําบล 

เนื่องจากตอง

ประกอบอาชีพ ไมมี

เวลาวาง และยัง

ไมใหความสําคัญ

กับการเขามามีสวน

รวมในการประชุม

ประชาคม 

 

- สงเจาหนาที่เขารับการอบรม

และประชมุรับทราบนโยบายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของกับงานอยาง

สม่ําเสมอและทุก ครั้งท่ีมีการ

จัดการอบรมหรือประชุมเก่ียวกับ

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น                             

- ประสานความรวมมือกับ

สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน และ

ผูนําศาสนา เพ่ือใหเห็น

ความสําคัญและชักชวน

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

จัดทําประชาคมมากขึ้น 

 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ปค.5 



3 
 

          
ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด  

ณ วันท่ี  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕64 
(3) 

ภารกิจตามกฏายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
 

(6) 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 

๓. ภารกิจการปฏิบัติงานใน

ฝายปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

-  เพ่ือใหการปฏิบัติงานดาน

การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล         

  -  มีแผนการปองกันที่

สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

ชวยเหลือประชาชนได

ทันทวงที  และปฏิบัติภารกิจ

สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 

 
 
-  ขาดเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพ                       

- บุคลากรขาดความรูความ

ชํานาญดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย                   

-  บุคลากรไมเพียงพอกับ

งานที่ตองปฏิบัติ 

 

 

-  จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนจากกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น เพ่ือจัดซื้อ

เครื่องมือ เครื่องใช ใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย                                   

- จัดสงบุคลากรเขา

รับการอบรม                                        

- จัดเวรยามเฝาระวัง

ภัยและแจงเตือนภัย 

 

- แจงใหผูบังคับ 

บัญชาทราบและอยู

ระหวางให

เจาหนาที่ที่

รับผิดชอบ

ดําเนินการ 

 

 

 
 
-  ขาดเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพ                       

- บุคลากรขาดความรู

ความชํานาญดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย                    

 
 
-  จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนจากกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น เพ่ือจัดซื้อ

เครื่องมือ เครื่องใช ใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย                                   

- จัดสงบุคลากรเขารับ

การอบรม                                        

- จัดเวรยามเฝาระวัง

ภัยและแจงเตือนภัย 

 
 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ปค.5 
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ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 

 ณ วันท่ี  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕64 
(3) 

ภารกิจตามกฏายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 

(8) 
การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 

๔. ภารกิจการปกปอง

เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

- เพ่ือใหประชาชนได

แสดงออกถึงความรักความ

สามัคคี สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ และจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย                    

- เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกให

ประชาชนสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณและความ

จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จ

พรเจาอยูหัว และสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

 

- การประชาสัมพันธไม

สามารถเขาถึง

ประชาชนไดอยางทั่วถึง     

-ประชาชนสวนใหญ

ละเลยการแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

 
 
 
- ขอความรวมมือจาก

สมาชิกสภาฯ และ

กํานัน ผูใหญบาน 

 

                                     

- จํานวนกิจกรรม        

- จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม 

 

 

-ประชาชนสวนใหญ

ละเลยการแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

 

 

 

-ประสานใหผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน

เขามามีสวนรวมในการ

ประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ

ใหทั่วถึง               

   -รณรงคใหผูนําชุมชน ผูนํา

ทองถิ่น จัดกิจกรรมเก่ียวกับการ

เทิดทูนสถาบันเพ่ือเสริมสรางให

ประชาชนตระหนักถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวที่มีตอประชาชนชาวไทย 

 
 
 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ปค.5 



5 
 

 
ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด  

ณ วันท่ี  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕64 
  

(3) 
ภารกิจตามกฏายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 

๕. กิจกรรม/โครงการฟนฟู

เศรษฐกิจใหขยายตัวอยาง

ย่ังยืน 

- เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ

รวมกลุมอาชีพ โดยใช

ทรัพยากรที่มีในชุมชนใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด                                 

- เพ่ือใหประชาชนมีรายได

เพ่ิมขึ้น และมีคณุภาพชีวิตที่

ดีขึ้น 

 

 

-ประชาชนไมไดตระหนัก

ถึงการรวมกลุมอาชีพที่

ยั่งยืน ใหความสนใจ

เพียงระยะแรกเทานั้น                     

- ขาดการติดตาม

ประเมินผลอยางจริงจัง

จากองคกร 

 

 
 
 
- มีการจัดสรร

งบประมาณในการ

สงเสริมอาชีพ 

 

 

-สงเสริมใหประชาชน

เกิดความตระหนักถึง

การรวมกลุมอาชีพที่

ยั่งยืนจริงจัง 

-เทศบาลตองมีการ

ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานอยาง

จริงจรัง  

 

 

- ประชาชนไมไดตระหนักถึง

การรวมกลุมอาชีพที่ยั่งยืน ให

ความสนใจเพียงระยะแรก

เทานั้น                     

 

 

 

 

- สงเสริมใหประชาชน

เกิดความตระหนักถึง

การรวมกลุมอาชีพที่

ยั่งยืน จริงจัง                

-เทศบาลตองมีการ

ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานอยาง

จริงจัง 

 
 
 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 
 

แบบ ปค.5 



6 
 

ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด  

ณ วันท่ี  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕64 
(3) 

ภารกิจตามกฏายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
 

(6) 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๖. กิจกรรมการพฒันาดาน

สวัสดิการและสังคม 

- เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                 

- เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมมี

โอกาสเขาถึงบริการของรัฐได

อยางเทาเทียมกัน                          

- เพ่ือใหประชาชน

ผูดอยโอกาสไดรับการดูแล

ตามสิทธิพื้นฐานที่ควรไดรับ 

และตระหนักในคุณคาของ

ตนเอง 

 

- ประชาชนสวนใหญ

ไมไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการ

พัฒนาดานสวัสดิการ

และสังคมทุกดาน                         

- ขาดงบประมาณใน

การพัฒนาดาน

สวัสดิการและสังคม            

 -ขาดการติดตาม

ประเมินผลอยาง

จริงจังจากองคกร 

 
 
- มีการจัดกิจกรรม/

โครงการ เพ่ือพัฒนาดาน

สวัสดิการและสังคมใหแก

ประชาชนทุกกลุม                                      

- จัดทําโครงการเพ่ือขอ

สนับสนุนงบประมาณจาก

องคกรอ่ืนๆที่เก่ียวของ         

- รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ

จัดทํากิจกรรมดาน

สวัสดิการและสังคมใหแก

ประชาชนทุกกลุม                                      

     

 - จํานวน

กิจกรรม      

 - จํานวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

 

- ประชาชนสวนใหญไมไดตระหนัก

ถึงความสําคัญในการพัฒนาดาน

สวัสดิการและสังคมทุกดาน                         

- ขาดงบประมาณในการพัฒนา

ดานสวัสดกิารและสังคม                 

 
 
 -สรางใหประชาชน
เกิดความตระหนักถึง
การพัฒนาดาน
สวัสดิการและสังคม
ทุกดาน      
-ของบประมาณ
อุดหนุนจากองคกร
ตางๆที่เก่ียวของ                                          
- เทศบาลตองมีการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางจริงจัง 
 
 

 
 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ปค.5 
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ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด  

ณ วันท่ี  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕64 
(3) 

ภารกิจตามกฏายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู 
 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 

7. สถานการณความไมสงบใน

พื้ น ที่ ส าม จั ง หวั ด ช า ยแด น

ภาคใต 

-  เพ่ือปองกันปญหาและ

อันตรายในชีวิตและทรัพยสินที่

จะเกิดขึ้นกับบุคลากร และ

หนวยงานราชการ                       

- เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจให

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ และไมขอ

โอน (ยาย) ออกนอกพื้นท่ี 

 

-  เกิดเหตุการณความรุนแรงใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต มีการ

ลอบทําราย ลอบฆาเจาหนาที่

ของรัฐ และทําลายทรัพยสินของ

ทางราชการ                                 

- เจาหนาที่ของรัฐเกิดความ

หวาดกลัว ขาดขวัญ/กําลังใจใน

การปฏิบัติหนาที่ 

 

 

-  มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่

อยูเวรยามเฝาระวัง

เหตุการณ                          

- ผลักดันใหรัฐบาลเพ่ิม

สวัสดิการพิเศษตาง ๆ เชน 

เพ่ิมคาตอบแทน การเพิ่ม

อายุราชการทวีคูณ 

สําหรับผูปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 

- มีเวรยามรักษาการณ

เพ่ือเฝาระวังเหตุการณ

ในวันทําการและ

วันหยุดราชการ ตลอด

ทั้งกลาวัน – กลางคนื    

- ไดรับเงินเสี่ยงภัย และ

อายุราชการทวีคูณ 

 

-  เกิดเหตุการณ

ความรุนแรงในสาม

จังหวัดชายแดน

ภาคใต มีการลอบ

ทําราย ลอบฆา

เจาหนาที่ของรัฐ 

และทําลาย

ทรัพยสินของทาง

ราชการ                                 

- เจาหนาที่ของรัฐ

เกิดความหวาดกลัว 

ขาดขวัญ/กําลังใจ

ในการปฏิบัติหนาที่ 

 

- สั่งกําชับเวรยาม

รักษาการณใหเฝา

ระวังเหตุการณ

ตลอดเวลา              

- ประสานขอความ

รวมมือจาก

เจาหนาที่ตํารวจ 

ทหารหรือผูมีหนาที่

ในการดูแลรักษา

ความปลอดภัย 

ความเรียบรอย

ใหแกผูปฏิบัติงาน 

 
 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 
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ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด  

ณ วันท่ี  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕64 
(3) 

ภารกิจตามกฏายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 

8. ระเบียบกฎหมายซึ่งใชใน                
การปฏิบัติงาน 
-  เพ่ือใหบุคลากร มีความรู 
ความเขาใจ ระเบียบ
กฎหมายที่ใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 
เกิดประสิทธิภาพใน   การ
นํามาปฏิบัติ 

 
-  ระเบียบกฎหมาย
ที่ใชในการ
ปฏิบัตงิานมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอด 

 
-  จัดสงบุคลากร เขารับ
การอบรม เก่ียวกับการ
ใชระเบียบกฎหมาย ของ
อปท.ที่มีการปรับปรุง
ใหมอยางตอเนื่อง                    
- คนหาขอมูล  ขาวสาร 
ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวของ จาก Internet 

 
- นําระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวของ  
มาปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน 

 
-  ระเบียบกฎหมายที่ใชใน       
การปฏิบัติงานมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอด 

 
-  จัดสงบุคลากรเขารับการ
อบรมเก่ียวกับการใชระเบียบ
กฎหมายของ อปท. ที่มีการ
ปรับปรุงใหมอยางตอเนื่อง   - 
คนหาขอมูลขาวสาร ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของ จาก 
Internet 

 
 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

               

                                                                                                                                        
                         (นายสุรชั  หวันนุรัตน) 

                      ตําแหนง  หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน 
                  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

                  วันที ่    5     เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 

แบบ ปค.5 
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