
แบบ ปค.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(ระดับหนวยงานของรัฐ) 

เรียน นายอําเภอเภอเมืองปตตานี 

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ไดประเมินผลการควบคุมภายในของ

หนวยงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนดซึ่งเปนไปตาม

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค

ของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และ

ไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่

เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกลาว เทศบาลตําบลรูสะมิแล เห็นวา การควบคุมภายในของหนวยงานมี

ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใตการกํากับดูแล ของ นายอําเภอ

เมืองปตตานี 

                                                                                   
                                                   ลายมือชื่อ............................................................ 

                                                           (นางอนงค  คารวนันทน) 
ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
วันที ่        เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 
 

กรณีมีความเสี่ยงสําคัญ และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยงดังกลาวใน
ปงบประมาณ/ปปฏิทินถัดไป ใหอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี ้
  อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือปปฏิทิน
ถัดไป สรุปไดดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 
   1.1. …………….………………………………………………..………………………………………………… 
   1.2. ……………………………………………………………..………………………………………………….. 
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 
   2.1. ................................................................................................................................. 
   2.2. ................................................................................................................................. 
 
 



 
 
 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
          ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุม
เพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายในโดยให
ความสําคัญกับความซื่อสัตย จริยธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการที่ดี
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล มีการกําหนดแนวทาง
ที่ชัดเจนตอการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง บุคลากร
เขา ใจ ในขอบเขตอํานาจหน าที่รวมทั้ ง มีความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
          มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ
เทศบาลตํ าบลรูสะมิแลและวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรมท่ีชัดเจนสอดคลอง และเชื่อมโยงกันในการที่
จะทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรท่ี
กําหนดไวอยางเหมาะสม ผูบริหารมีการระบุความ
เสี่ ยงทั้ งจากปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กรมฯ มีการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบงชี้ถึง
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปจจัยดานตางๆ 
เชน สถานการณในพ้ืนที่  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 

 
        สภาพแวดลอมการควบคุมของเทศบาลตําบล
รูสะมิแลในภาพรวมเหมาะสม และมีสวนทําใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล อยางไรก็ตามโครงสราง
องคกรของเทศบาลตําบลรูสะมิแลอยูระหวางการ
ปรับสายบังคับบัญชาใหมีความสัมพันธระหวาง
หนวยงานภายในอยางชัดเจน เพ่ือใหสามารถรองรับ
การดําเนินงานในอนาคตไดอยางคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
   
 
 

         เทศบาลตําบลรูสะมิแลมีการประเมินความ
เสี่ยงโดยนําระบบการบริหารความเสี่ยงที่เปนสากล
มาใช และมีการจัดการกับความเสี่ยงตางๆ จากผล
การประเมินอยางเปนระบบ รวมทั้งยังสามารถ
กําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตจากปจจัยตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เครื่องมือที่นํามาใช 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
          มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจ
วาเมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝาย
บริหารกําหนดไว  กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให
ผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติ งานเพื่อ ให เ กิดความระมัดระวั งและ
สามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวตัถุประสงค 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
          มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติงาน  เหมาะสมตอความตองการของ
ผูใชและมีการสื่อสารไปยังฝายบริหารและผูที่
เก่ียวของในรูปแบบที่ชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยาง มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค
ขององค 
 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
         เทศบาลตําบลรูสะมิแลมีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงาน
เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอยางตอ เนื่องและเปนสวนหนึ่ งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร  
ผูควบคุมงานและผูมีหนาที่เก่ียวของ นอกจากนี้มี
การประเมินผลแบบรายครั้ง เปนครั้งคราว กรณี
พบจุดออนหรือขอบกพรองมีการกําหนดวิธีปฏิบัติ
เ พ่ือใหความมั่ นใจวา  ข อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานไดรับการพิจารณา
สนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการ
แกไขขอพรองทันท ี
 
 
 

 
          ในภาพรวมมี กิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม  
เพียงพอ และสอดคลองกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานตามปกติโดยผูบริหารและหัวหนางาน
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด อยางไรก็
ตามการปฏิบัติงานในกอง/ฝายตางๆ ยังตองมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมซึ่งไดรายงานไวแลว 
 
 

        ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม 
กล า วคื อมี ร ะบบสารสนเทศที่ สามารถใช งานได
ครอบคลุมระหวางกอง/ฝายตางๆในเทศบาลตําบล        
รูสะมิแล รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน 
ทันเวลาและสะดวกตอผูใช  ผานระบบเครือขายรวมทั้ง
ไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เผยแพรทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร 
 
 
 

        ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่องและสิ้นปมีการประเมินตนเอง
รวมกันระหวางผูบริหารและพนักงาน  ผลการประเมินมี
การจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร เพ่ือ
สั่งการแกไขและกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป
ตอไป 
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ผลการประเมินโดยรวม 
 
  เทศบาลตําบลรูสะมิแลมีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบ  มีประสิทธิผลและ
เพียงพอที่จะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุง
กระบวนการควบคุมเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไวแลว 
 
 

                                                                                              
      ลายมือชื่อ.............................................................. 
                     (นางอนงค  คารวนันทน)              
                            นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแ 
                                                            วันท่ี   30   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ 

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

สํานักปลัดเทศบาล 
๑. การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ
ประจํา ในฝายตาง ๆ 
-  เพ่ือใหการปฏิบัติงานในฝาย
ตางๆ ของสํานักปลัดทั้ง ๕ ฝาย 
สามารถดําเนินการไดจริงและ
ครอบคลุมทั้งหมด สามารถ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
-  ไมสามารถปฏิบัติงานไดจริง 
และครอบคลุมภาระงานทั้งหมด 
ทําใหไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคในการบริหารงานที่
กําหนดไวได      
- บุคลากรมีไมเพียงพอกับภาระ
งานประจําที่ตองปฏิบัติ 

 
- จัดอบรมพัฒนา
บุคลากรใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดหลาย
ดานอยางมี
ประสิทธิภาพ     
 - เรงดําเนินการ
สรรหาบุคลากรเพ่ือ
มาบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงที่วาง 
 
 

 
- จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
และหนาที่ความรับผิดชอบ                        
-  อยูระหวางการสรรหา
บุคลากรเพ่ือมาบรรจุ
แตงตั้งในตําแหนงท่ีวาง 
 

 
-  ไมสามารถปฏิบัติงานได

จริง และครอบคลุมภาระ

งานทั้งหมด ทําใหไม

สามารถบรรลุวัตถุประสงค

ในการบริหารงานที่

กําหนดไวได      

 
 
 

 
-  จัดทําคําสั่งมอบหมาย
งานและหนาที่ความ
รับผิดชอบ                        
-  อยูระหวางการสรรหา
บุคลากรเพ่ือมาบรรจุ
แตงตั้งในตําแหนงท่ีวาง 
 

 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 



เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒.  ภารกิจการจัดทําประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบล 
รูสะมิแล                             
- เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น     
- เพ่ือใหประชาชนไดเสนอความ
คิดเห็น และความตองการในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
 

- เจาหนาที่ตองศึกษาความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคบัในการ
ปฏิบัติงานอยางถองแท                         
- ประชาชนสวนมากยังไมได
เขามามีสวนรวมในการ
ประชุมประชาคมหมูบาน/
ประชาคมตําบล เนื่องจาก
ตองประกอบอาชีพ ไมมีเวลา
วาง และยังไมใหความสําคัญ
กับการเขามามีสวนรวมใน
การประชุมประชาคม 
- สถานการณแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 

- มีคําสั่งมอบหมาย
งานและหนาที่
ความรับผิดชอบ 

- ขอความรวมมือ
จากสมาชิกสภาฯ 
และกํานัน 
ผูใหญบาน 

- มาตรการ แนวทาง
ปฏิบัติ ประกาศ 
และคําสั่งปองกัน 
และควบคุมการ
แพรระบาดของ
โรคตดิเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019  

- สงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมและประชุมรับทราบ
นโยบายและระเบียบที่
เก่ียวของกับงานอยาง
สม่ําเสมอและทุก ครั้งท่ีมีการ
จัดการอบรมหรือประชุม
เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น                             
- ประสานความรวมมือกับ
สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน และ
ผูนําศาสนา เพ่ือใหเห็น
ความสําคัญและชักชวน
ประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดทําประชาคมมากขึ้น 

-เขามามีสวนรวมใน
การประชุมประชาคม
หมูบาน/ประชาคม
ตําบล เนื่องจากตอง
ประกอบอาชีพ ไมมี
เวลาวาง และยังไมให
ความสําคัญกับการ
เขามามีสวนรวมใน
การประชุมประชาคม 
ประกอบกับ
สถานการณการแพร
ระบาดขอโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา Covid-
19 
 
 
 
 
   

- สงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมและประชุมรับทราบ
นโยบายและระเบียบที่
เก่ียวของกับงานอยาง
สม่ําเสมอและทุก ครั้งท่ีมี
การจัดการอบรมหรือ
ประชุมเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น                             
- ประสานความรวมมือกับ
สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน 
และผูนําศาสนา เพ่ือใหเห็น
ความสําคัญและชักชวน
ประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดทําประชาคมมาก
ขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ปค.5 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. ภารกิจการปฏิบัติงานในฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล          
- มีแผนการปองกันที่สามารถ
ป ฏิบั ติ ง า น ได จ ริ ง  ช ว ย เ หลื อ
ประชาชนไดทันทวงที และปฏิบัติ
ภารกิจสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 

- ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ                     
-บุ ค ล าก ร ข าด คว า ม รู ค ว า ม
ชํ าน าญด านการป อง กันและ
บรรเทาสาธารณภัย                   
-บุคลากรไมเพียงพอกับงานท่ีตอง
ปฏิบัต ิ
 

-  จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนจากกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องมือ เครื่องใช ใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย                                   
- จัดสงบุคลากรเขารับ
การอบรม                                        
- จัดเวรยามเฝาระวัง
ภัยและแจงเตือนภัย 

- เสนอโครงการขอ
งบประมาณสนับสนุนจาก
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ
ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย                                   
- จัดสงบุคลากรเขารับการ
อบรม                                       
- จัดเวรยามเฝาระวังภัย
และแจงเตือนภัย                          
- จัดจางพนักงานจางเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 

-  ขาดเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ                       
- บุคลากรขาดความรู
ความชํานาญดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย                   
 
 
 
 
 
 
 
    

-  จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช ใน
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย                                   
- จัดสงบุคลากรเขารับการ
อบรม                                        
- จัดเวรยามเฝาระวังภัยและ
แจงเตือนภัย 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
-งานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 

แบบ ปค.5 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๔. ภารกิจการปกปองเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 
- เพื่อใหประชาชนไดแสดงออกถึง
ความรักความสามัคคี สํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และจงรักภักดีตอ
ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย                    
- เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชน
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
ความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จ
พ ร เ จ า อ ยู หั ว  แ ล ะ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย 

 
 
- การประชาสัมพันธไมสามารถ
เขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง     
-ประชาชนสวนใหญละเลยการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 
 

 
 

- ขอความรวมมือ
จากสมาชิกสภาฯ 
และกํานัน 
ผูใหญบาน 

 
 
- ประสานใหผูนํ าชุมชน ผูนํ า
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ น พ้ื น ที่ ที่
รับผิดชอบใหทั่วถึง                  
- รณรงค ให ผู นํ าชุ มชน ผู นํ า
ทองถ่ิน จัดกิจกรรมเก่ียวกับการ
เทิดทูนสถาบันเพื่อเสริมสรางให
ประชาชนตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวที่มีตอประชาชน
ชาวไทย 

 

-ประชาชนสวนใหญ

ละเลยการแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

 

-ประสานใหผูนําชุมชน ผูนํา

ทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน

การประชาสัมพันธในพ้ืนที่ที่

รับผิดชอบใหทั่วถึง              

   -รณรงค ให ผู นํ า ชุ มชน 
ผูนํ าทอง ถ่ิน จัดกิจกรรม
เก่ียวกับการเทิดทูนสถาบัน
เพ่ือเสริมสรางใหประชาชน
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง พ ร ะ ม ห า
ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจาอยูหัวที่ มีตอประชาชน
ชาวไทย 

 
 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ปค.5 
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(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๕. กิจกรรม/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจ
ใหขยายตัวอยางย่ังยืน 
- เพ่ือสงเสริมใหเกิดการรวม กลุมอาชีพ 
โดยใชทรัพยากรที่มีในชุมชนใหเกิดประโยชน
มากที่สุด                                  
- เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 
- ประชาชนไมไดตระหนักถึงการ
รวมกลุมอาชีพที่ยั่งยืน ให
ความสนใจเพียงระยะแรก
เทานั้น                      
- ขาดการติดตามประเมินผล
อยางจริงจังจากองคกร 
 
 
 
 
 
 

 
 
- มีการจัดสรร
งบประมาณในการ
สงเสริมอาชีพ 

 
 
- จํานวนกิจกรรม         
- จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

 
 
- ประชาชนไมไดตระหนัก
ถึงการรวมกลุมอาชีพที่
ยั่งยืน ใหความสนใจเพียง
ระยะแรกเทานั้น                    
 
 

 
 
- สงเสริมให
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงการ
รวมกลุมอาชีพที่
ยั่งยืน จริงจัง                      
-เทศบาลตองมีการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานอยาง
จริงจัง 

 
 
-สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 



เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๖ .  กิ จก ร รมก า รพัฒน าด า น
สวัสดิการและสังคม 
- เพื่ อ ใ ห ป ระ ช าช นทุ ก กลุ ม มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน                  
- เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมมีโอกาส
เขาถึงบริการของรัฐไดอยางเทา
เทียมกัน                           
- เพ่ือใหประชาชนผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแลตามสิทธิ พ้ืนฐานที่
ควรไดรับ และตระหนักในคุณคา
ของตนเอง 
 
 
 

 
- ประชาชนสวนใหญไมได
ตระหนักถึงความสําคญัในการ
พัฒนาดานสวัสดิการและสังคม
ทุกดาน                          
- ขาดงบประมาณในการพัฒนา
ดานสวัสดิการและสังคม                 
- ขาดการติดตามประเมินผล
อยางจริงจังจากองคกร 
 

 
- มีการจัดกิจกรรม/
โครงการ เพ่ือพัฒนาดาน
สวัสดิการและสังคม
ใหแกประชาชนทุกกลุม                                      
- จัดทําโครงการเพ่ือขอ
สนับสนุนงบประมาณ
จากองคกรอื่นๆที่
เก่ียวของ         
 - รวมกับหนวยงานอื่นๆ
จัดทํากิจกรรมดาน
สวัสดิการและสังคม
ใหแกประชาชนทุกกลุม                                      

 
- จํานวนกิจกรรม         
- จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

 
- ประชาชนสวนใหญ
ไมไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
พัฒนาดานสวัสดิการ
และสังคมทุกดาน                         
- ขาดงบประมาณใน
การพัฒนาดาน
สวัสดิการและสังคม                 

 
- สรางใหประชาชนเกิด
ความตระหนักถึงการพัฒนา
ดานสวัสดิการและสังคมทุก
ดาน       
- ของบประมาณอุดหนุนจาก
องคกรตางๆ ที่เก่ียวของ                                          
- เทศบาลตองมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
อยางจริงจัง 

 
-สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

แบบ ปค.5 



เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7. สถานการณความไมสงบใน
พื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
-  เพ่ือปองกันปญหาและอันตราย
ในชีวิตและทรัพยสินที่จะเกิดข้ึนกับ
บุคลากร และหนวยงานราชการ                       
- เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และไมขอโอน (ยาย) 
ออกนอกพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เกิดเหตุการณความรุนแรงใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต มี
การลอบทําราย ลอบฆา
เจาหนาที่ของรัฐ และทําลาย
ทรัพยสินของทางราชการ                                 
- เจาหนาที่ของรัฐเกิดความ
หวาดกลัว ขาดขวัญ/กําลังใจใน
การปฏิบัติหนาที่ 
 

-  มีคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาที่อยูเวรยามเฝา
ระวังเหตุการณ                          
- ผลักดันใหรัฐบาลเพ่ิม
สวัสดิการพิเศษตาง ๆ 
เชน เพ่ิมคาตอบแทน 
การเพ่ิมอายุราชการ
ทวีคูณ สําหรับ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง
ภัย 

-  มีเวรยามรักษาการณ
เพ่ือเฝาระวังเหตุการณใน
วันทําการและ
วันหยุดราชการ ตลอดทั้ง
กลาวัน  กลางคืน     
- ไดรับเงนิเสี่ยงภัย และ
อายุราชการทวีคูณ 
 

-  เกิดเหตุการณ

ความรุนแรงในสาม

จังหวัดชายแดน

ภาคใต มีการลอบทํา

ราย ลอบฆา

เจาหนาที่ของรัฐ 

และทําลายทรัพยสิน

ของทางราชการ                                 

- เจาหนาที่ของรัฐ

เกิดความหวาดกลัว 

ขาดขวัญ/กําลังใจใน

การปฏิบัติหนาที่ 

 

- สั่งกําชับเวรยาม
รักษาการณใหเฝาระวัง
เหตุการณตลอดเวลา             
- ประสานขอความรวมมือ
จากเจาหนาที่ตํารวจ ทหาร
หรือผูมีหนาที่ในการดูแล
รักษาความปลอดภัย ความ
เรียบรอยใหแกผูปฏิบัติงาน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ปค.5 



เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 

 ณ วันที่  ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8. ระเบียบกฎหมายซึ่งใชในการ
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือใหบุคลากร มีความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพใน
การนํามาปฏิบัติ 

 
- ระเบียบกฎหมายท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอด 

 
-  จัดสงบุคลากร เขารับการ
อบรม เก่ียวกับการใช
ระเบียบกฎหมาย ของอปท.ที่
มีการปรับปรุงใหมอยาง
ตอเนื่อง                    
 - คนหาขอมูล  ขาวสาร 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
จาก Internet 

 
- จัดสงบุคลากรเขารับ
การอบรมเก่ียวกับการใช
ระเบียบกฎหมายของ 
อปท.ท่ีมีการปรับปรุงใหม
อยางตอเนื่อง    
- คนหาขอมูลขาวสาร 
ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวของ จาก Internet 

 
-  ระเบียบกฎหมายที่ใช
ในการปฏิบัติงานมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอด 

 
-  จัดสงบุคลากรเขา
รับการอบรมเก่ียวกับ
การใชระเบียบ
กฎหมายของ อปท. ที่
มีการปรับปรุงใหม
อยางตอเนื่อง   - 
คนหาขอมูลขาวสาร 
ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวของ จาก 
Internet 
 
 
 
 
 
. 

 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ปค.5 



เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
กองคลัง 
  ๑.งานการเงินและบัญชี 
  1.1 กิจกรรมการตรวจฎีกากอน
อนุมัติ เบิกจายเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการเบิกจายเงินงบประมาณ
ตามโครงการ ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตอง
ค ร บ ถ ว น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจสอบเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่3) พ.ศ.2558 และติดตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ปฏิ บั ติ ง า น เ กิ ด ปร ะ สิ ท ธิ ผ ล  แล ะ
ประสิทธิภาพ 

 
 
- การปฎิบัติงานไม
ค ร บ ถ ว น  ต า ม
ขั้ น ต อ น ห รื อ คู มื อ 
ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
เนื่องจากมีระเบียบ
หนังสือสั่ งการใหม 
ประกอบมีเวลาจํากัด
ในการตรวจสอบ 
 

 
 
-มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และคูมือการปฏิบัติงาน 

 
 
-การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ 
-การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและคูมือการ
ปฏิบัติงาน 
-มีการสุมตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน
ของผูบังคับบัญชา 

 
 
-ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม
ครบถวนระเบียบและ
ขั้นตอนหรือคูมือการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากมี
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ใหม ประกอบมีเวลา
จํากัดในการตรวจสอบ 

 
 
- ผูบังคับบัญชา ควบคุม
กํากับดูแลใหผูที่เก่ียวของ
ปฏิบัติงานตามระเบียบสั่ง
การคูมือการปฏิบัติงาน 
ตั้งแตเริ่มตนเขียนโครงการ 
- ใหเจาหนาที่หมั่นศึกษา
ร ะ เ บี ย บ ฯ  ก ฎ ห ม า ย 
หนังสือสั่งการ แนวทาง
ปฏิบัติใหถูกตอง 
 

 
 
กองคลัง 

 

แบบ ปค.5 



  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 
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(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
     งานดานการพัฒนารายได
และจัดเก็บรายได 
วัตถุประสงค 
    1 . เพื่ อใหการพัฒนาจัด เก็บ
รายไดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
บรรลุวัตถุประสงค 
    2. เพ่ือใหปฏิบัติตามระเบียบ
กฏหมาย 

 
-ประชาชนไมเขาใจถึง
ประโยชนที่ไดรับจากการ
เสียภาษี 
-ประชาชนหลีกเลี่ยงไม
แจงขอมูลที่แทจริงเพ่ือให
เสียภาษีนอยลง 
-เจาหนาที่ชาดความรู
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บ
รายได 
-ไมสามารถติดตอผูมี
หนาที่ชําระภาษีไดในบาง
ราย 

 
-มีคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตามระเบียบกฏหมาย 
-มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและคูการ
ปฏิบัติงาน 
-กําหนดขั้นตอนและ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคูมือให
ผูบังคบับัญชาทราบ
เปนระยะๆ 

 
-ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
-การปฏิบัติงานตามข้ันตอน
และคูมือการปฏิบัติงาน 
-มีการสุมตรวจสอบผลการ
จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด ข อ ง
ผูบังคบับัญชา 

 
-ประชาชนไมเขาใจถึง
ประโยชนที่ไดรับจากการ
เสียภาษี 
-ประชาชนหลีกเลี่ยงไม
แจงขอมูลที่แทจริงเพ่ือให
เสียภาษีนอยลง 
-เจาหนาที่ขาดความรู
ความเฃาใจในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บ
รายได 
-ไมสามารถติดตอผูมี
หนาที่ชําระภาษีไดในบาง
ราย 
 
 

 
-จัดระบบฐานขอมูลผู
เสียภาษีใหเปนปจจุบัน 
-ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ ห
ป ระชาชนมี ค ว ามรู
ความเขาใจเ ก่ียวกับ
การชําระภาษี 
-ให เ จ าหน าที่ ศึ กษ า
ร ะ เ บี ย บ  ก ฎ หม า ย 
หนั งสือสั่ งการ แนว
ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ ห
ถูกตอง 

 
กองคลัง 
-งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได 

 
 
 

แบบ ปค.5 
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อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กองชาง 
๑.งานกอสราง  
กิจกรรมงานควบคุมการกอสราง
อาคาร 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหงานกอสรางเปนไปดวย
ความเรียบรอยถูกตอง และปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ยบ กฏหมายและ
หนังสือสั่งการตางๆ 
  

 
 
- การปฏิบัติงนดานการ
ควบคุมการกอสราง มี
หล าย โคร งการ  ขาด
แคลนบุคลากรอาจทําให
ดูแลควบคุมงานได ไม
ทั่วถึง 
           

 
 

-การควบคุมงานกอสรางให
ควบคุมงานออกแบบแปลน
และถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการ 
-ประสานผูรับจางในการ
ดําเนินโครงการประสาน
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จางใหเปนไปตามแบบ
แปลนที่กําหนด 
   
 

 

 
 
-การปฏิบัติงานดาน
การควบคุมการ
กอสรางมีหลาย
โครงการ ทําให
บุคลากรคุมงานไม
ทั่วถึง 

 
 
-การปฏิบัติงานดานการ
ควบคุมการกอสราง มี
หลายโครงการ ขาดแคลน
บุคลากรอาจทําใหดูแล
ความคุมงานไดไมทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-สรรหาบุคลากรแทน
ตําแหนงวางให
ครบถวนเพ่ือจะได
มอบหมายงานที่
ชัดเจน และเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 

กองชาง 
 
 
 

 

แบบ ปค.5 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กองชาง 
2.การควบคุมภายในดานการกอสราง 
ป ร ะส า น ง า น ซ อ ม แ ซ ม  ด า น
โครงสรางพื้นฐาน 
วัตถุประสงค 
- เ พ่ือบริการประชาชนดานการ
สาธารณูปโภคดวยการซอมแซมและ
แกไขปญหาการรองเรียน 
  

 
-อุ ป ก ร ณ ที่ ใ ช ใ น ก า ร
ซอมแซมไฟฟายังไมครบ
สมบูรณ ท้ังนี้เพื่อความ
ปลอดภัยสะดวก รวดเร็ว 
ในการปฏิบัติงาน 
-เจานหาที่ขาดความรู 
ประสบการณในเรื่องการ
ไฟฟาตามหลักของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 
           

 
-ประสานผูนําชุมชนใหมี
สวนรวมในการดูแลรักษา
อุปกรณไฟฟา (ถนน) ใหอยู
ในสภาพพรอมใชงาน 
  

 
-จัดทํารายงานผลการ
สํารวจ และรายงานผลการ
ดําเนินการซอมแซม ตอผู
บังบัญชาและผูรองเรียน 

 
-ดานไฟฟาสาธารณะ
เกิดความเสียหาย
บอยครั้ง อาจทําใหเกิด
ความลาชาในการ
ซอมแซม ทําใหเกิด
ความไมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-มอบหมายเจานหาท่ี
ดําเนินการสํารวจ
และประสานผูนํา
ชุมชนและรายงาน
ผูบังคบับัญชา เพ่ือ
ดําเนินการซอมแซม 

 
 

กองชาง 
 
 
 

แบบ ปค.5 
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(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑.  การควบคุมภายในด านงาน
ระเบียบสารบรรณ กฎหมายดาน
สาธารณสุข 
- เพ่ือใหการรับ-สง หนังสือ การเก็บ
รักษาหนังสือ เอกสารราชการตางๆ 
และควบคุมเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ
ตางๆปฏิบัติถูกตองตรงตามระเบียบ
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ระเบียบงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
 
 
 
- ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความชํานาญดานกฎหมาย
สาธารณสุข 
 

 
 
 
 

-จัดสงบุคลากรเขารับ
การอบรมเก่ียวกับการ
ใชระเบียบการใช
ระเบียบของ อปท.ที่มี
การปรับปรุงใหม
ตอเนื่อง 
-คนหาขอมูลการสาร
ระเบียบกฎหมายท่ี
เกียวของจาก 
Internet 
-ศึกษาและปฏิบัติตาม
หนังสือแนวทางขอ
ซักซอม 

 
 
 
 
- เจาหนาที่สามารถปฏิบัติ
หนามี่บรรลุวัตถุประสงคที่
องคกรกําหนดไว 
 

 
 
 
 
-ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความชํานาญดานกฏหมาย
สาธารณสขุ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-ให เจาหนาท่ีศึกษา
ระเบียบการทําแผน
ใหเขาใจ 
-จั ด ส ง เ จ า ห น า ที่
อ บ ร ม เ ก่ี ย ว กั บ
ระเบียบกฏหมายที่
เก่ียวของ 
 

 
 
 
 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 

แบบ ปค.5 



. 
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(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
1.กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร 
-เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีมีความรู
ความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายฯ ของราชการ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

 
-เจาหนาที่ไมมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการดูแลเด็กเล็ก
และขาดความรู 
ความสามารถในการพัฒนา
ดานการศึกษา 

 
-จัดสงเจาหนาที่เขารับ
อบรมโครงการตางๆ
เก่ียวกับดานการศึกษา 

 
-ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด
โ ค ร ง ก า ร ศึ กษ าอบ ร ม
เจาหนาท่ี เพ่ือใหผูเขารับ
การอบรมมีความรู ความ
เขาใจและปฏิบัติราชการ
เปนอยางดีคุมคาตอการ
ลงทุน 
-ตั้ ง ค ณ ะ ทํ า ง า น เ พ่ื อ
พิจารณาและประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บี ติ ง า น ข อ ง
พนักงาน 
-สอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนในการรับ
บริการดานตางๆ 

 
-เจาหนาที่ไมมีความ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ดูแลเด็กเล็กและขาด
ความรู ความสามารถใน
การพัฒนาดานการศึกษา 

 
-ใหเจาหนาที่เขารับ
อบรมโครงากรตางๆ 
เก่ียวกับการศึกษา 

 
กองการศกึษา 

 
 

แบบ ปค.5 
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(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2.กิจกรรมดานระเบียบกฎหมายซึ่ง
ใชในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหระเบียบกฏหมายที่ใชในการ
ปฏิบัติมีความชัดเจนและมีมาตรฐาน
สามารถนํามาปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
-ระเบียบกฎหมายที่ใชใน
การปฏิบัติงานมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย ขาดความ
ชัดเจน ทําใหบุคลากรเกิด
ความสับสนในการ
ปฏิบัติงานจึงขาด
ประสิทธิภาพและไมประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว 

 
 
-จัดสงเจาหนาที่เขารับ
การฝกอบรมเก่ียวกับ
การใชระเบียบ
กฏหมายของ อปท.ที่มี
การปรับปรุงใหมอยาง
ตอเนื่อง 

 
 
-ทดสอบความสามารถใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากรหลักจากไดรับ
การฝกอบรมสัมมนาแลว 

 
 
-ระเบียบกฏหมายที่ใชใน
การปฏิบัติงานมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย ขาด
ความชัดเจน ทําให
บุคลากรเกิดความสับสน
ในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานจึงขาด
ประสิทธิภาพและไม
ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 

 
 
-ใ ห เ จ า ห น า ที่ เ ข า
ฝกอบรมเก่ียวกับการ
ใชระเบียบกฏหมาย 
ของ อปท. 

 
 
กองการศกึษา 

                                                                                                       
(ลายมือชื่อ)....................................................................... 

(นางอนงค  คารวนันทน) 
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลรูสะแล 

วันที่    30   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2564

แบบ ปค.5 



แบบ ปค.6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

  ผูตรวจสอบภายในของ เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตานี ไดสอบทาน

การ ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ดวยวิธีการ

สอบทานตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน 

ของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยมวีัตถุประสงค เ พ่ือใหความ ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับ 

การเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ขอบังคับที่

เก่ียวของกับการดําเนินงาน  

  จากผลการสอบทานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวา  การควบคุมภายในของเทศบาลตําบล     

รูสะมิแล  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี มีความเพียงพอ ปฏิบัตติามอยา งตอ เนื่ อง  และเปนไปตาม หลักเกณฑ

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

                                                                     
ลายมือชื่อ........................................................................... 

(นางสาวอัจฉราภรณ  ศิลปะ) 
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 
 

กรณีไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลว มีขอตรวจพบหรือขอสัง เกต เกี่ยวกับความเสี่ยง และ

การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยงดังกลาว ใหรายงานขอตรวจ พบหรือ

ขอสังเกตดังกลาวในวรรคสาม ดังนี้  

  อยางไรก็ดี มีขอตรวจพบและหรือขอสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ 
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุป ไดดังนี้  
  1. ความเสี่ยง (8) 
      1.1 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
      1.2 ……………….………………………………………………………………………………………………………..  
 

  2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      2.1.……………………..…………………………………………………………………………………………………… 
      2.2…………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 


