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จัดทำโดย คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
เรียบเรียงโดย หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 



คำนำ 
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการ 

ควบคุมภายใน ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาของรัฐ พ.ศ.2561 โดยให้เทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้จัดทำและเสนอรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 ต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพ่ือพิจารณาและเสนอต่อสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น  

 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินและควบคุมการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 โดยจะต้องแสดงข้อมูล สรุปภารกิจ และวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญในระดับหน่วยงานรับ
ตรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ผู้รับผิดชอบ
ประเมินการควบคุมภายในและวิธีการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งส่งสำเนาให้หน่วยงานผู้กำกับดูแลได้รับทราบ เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดต่อไป  

 

 

เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
พฤศจิกายน  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

➢ เรื่อง                    หน้า 
 

• หนังสือรับรองการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)        1 
• แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)              4 

ระดับองค์กร         
• แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)                                 20 

 
 

• ภาคผนวก                   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน – ระดับองค์กร    

• บันทึกนายกเทศมนตรี แจ้งทุกสำนัก / กอง       
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน – ระดับส่วนงานย่อย   
• คำสั่งแบ่งงาน สำนัก / กอง         
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หนังสือรับรองการป ระเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ  ปค.1) 

 ระดับหน่วยงานรัฐ 



แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน นายอำเภอสตึก 
 

   เทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ ้นสุดวันที่           
30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานทีม่ี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
 

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลดอนมนต์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้  การกำกับดูแลของ นายอำเภอสตึก       

 
                                                          ลายมือชื่อ 

                                             ( นายช่วย  ศิลา ) 
                                          ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์  

                                         วันที่  15  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 

1. สำนักปลดัเทศบาล  
 

  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1  กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
1.2  กิจกรรมการจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 

  2.  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
  1. กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
       พบว่า  การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถ ขาดความรอบคอบ
ในการบำรุงรักษา ควรมีการจัดทำแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนกลางและแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลางไว้ชัดเจน  
      การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำ
ให้การติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลนั้น  ผู้บังคับบัญชาควร
มอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนออกรถและรายงานการใช้รถเป็นประจำทุกครั้ง 
และควรกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  
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2. กิจกรรมการจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
     พบว่า สำนัก/กอง มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง การวางแผน
การโอนงบประมาณการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ไม่เป็นไปตามระยะเวลากำหนด    
  

2. กองคลัง  
  1) ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1.1 กิจกรรมการมอบหมายงานในกองคลัง 
1.2 กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 2)  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
1.1  กิจกรรมการมอบหมายงานในกองคลัง 

               พบว่า  ในระยะเวลาที่ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่ง เป็นเจ้าพนักงานพัสดุโดยตรง มี
การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และมีปริมาณงานมากทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ครบถ้วน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมและรับฟังคำชี้แจงแนะนำในการปฏิบัติงาน  

3. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
       พบว่า ผู้รับการประเมินให้ยื่นภาษี ส่วนใหญ่ไม่มายื่นชำระภาษี ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำ
ให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกำหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการชำระภาษี   
       เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ อย่างเพียงพอ การลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษี
ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บภาษี ควร
จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและทำหนังสือแจ้งและติดตามทวงถามผู้ค่างชำระภาษีตามระเบียบฯ และแผนการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 

3. กองช่าง  
  1) ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน   

1. กิจกรรมด้านการเขียนแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง 
 

 2)  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
  1. กิจกรรมด้านการเขียนแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง  
      พบว่า ข้าราชการที่รับผิดชอบโดยตรงมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำ
ให้ระยะมีอัตราการเสียงในเรื่องการควบคุมงาน การทำงานขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า จนอาจทำให้งานผิดพลาดได้ 
ควรพิจารณาสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังและจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
อย่างสม่ำเสมอ ให้ศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
 

4. กองการศึกษา  
  1) ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1. กิจกรรมการตรวจสอบ อนุมัติฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน 
 

  2)  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
1. กิจกรรมการตรวจสอบ อนุมัติฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน 

     พบว่า งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ยังขาดบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญการ ในการดำเนินงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง กับหน่วยงาน 
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ภาครัฐฉบับใหม่ และให้ทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณที่
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การเบิกจ่ายงบประมาณเท่าที่จ่ายจริง และใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด     
 

5. กองส่งเสริมการเกษตร  
  1) ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1. กิจกรรมการควบคุมการขอใช้น้ำเพื่อการเกษตร  
 2)  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
             1. กิจกรรมการควบคุมการขอใช้น้ำเพื่อการเกษตร  
               พบว่า เจ้าหน้าที่มีจำนวนคนเดียวไม่พียงพอกับปริมาณงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
ให้ข้อมูลประชาชนและในการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ควรติดตามดูแล พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติให้เกิดความ สมดุล และเจ้าหน้าที่ขาดการติดต่อให้ความรู้ ขับเคลื่อนชุมชนในการให้คำปรึกษา
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
 

     ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ สำหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ.2563  โดยภาพรวมแล้ว เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความ
เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์องการควบคุมภายใน และยังคงบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อน/ ความเสี่ยงใหม่ท่ีเกิดข้ึน จำนวน 7  กิจกรรม  ตามที่กล่าวข้างต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค. ๑ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน นายอำเภอสตึก 
 

   เทศบาลตำบลดอนมนต์   ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ ้นสุดวันที่           
30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
 

จากผลการประเมินดังกล่าว  เทศบาลตำบลดอนมนต์  เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้  การกำกับดูแลของ นายอำเภอสตึก       

 
 

                                                          ลายมือชื่อ 
                                             ( นายช่วย  ศิลา ) 

                                          ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์  
                                           วันที่  15  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปไดด้ังนี้ 
 

1. สำนักปลดัเทศบาล  
 

  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.2  กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร   

 ปกครองส่วนท้องถิ่น “e-plan” 
1.3  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

  2.  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
  1. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       1.1 จัดทำแผนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติตามภารกิจ 
   1.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงประชาชน 
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   1.3 ปรับปรุงข้อมูล สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือนำเข้าข้อมูลไปปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสานศูนย์ป้องกันภัยระดับอำเภอ ระดับจังหวัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเพ่ือเกิดความพร้อม  
 

   2. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “e-plan” 
     สาเหตุเกิดปัญหาและอุปสรรคในการรายงานข้อมูล เนื่องจากระบบของส่วนกลางไม่เสถียร
และสัญญาณอินเตอร์ช้าส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการงานผลข้อมูลล่าช้า 
 

3. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       พบว่า ประชาชนขาดความตระหนักถึงปัญหาและภัยเงียบจากยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มผู้
เสพ/ผู้ค้าที่เป็นคนใกล้ชิด เช่น เพ่ือน ญาติ พ่ีน้อง เป็นต้น  
 

2. กองคลัง  
  1) ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1.2 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1.3 กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี 
1.4 กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 2)  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
   1. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
               พบว่า  ในระยะเวลาที่ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่ง เป็นเจ้าพนักงานพัสดุโดยตรง มี
การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และมีปริมาณงานมากทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ครบถ้วน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมและรับฟังคำชี้แจงแนะนำในการปฏิบัติงาน 
 

   2. กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี  
       พบว่า การจัดทำฎีกาขออนุมัติเบิกจ่าย ยังมีข้อผิดพลาด เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เอกสารไม่
ครบ เป็นต้น ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องงานการเงินและบัญชีอย่า งสม่ำเสมอและ
กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงระบบสัญญาณ Internet  ให้ดี
ขึ้น  

3. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
          พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ อย่างเพียงพอ การลงพื้นที่
จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซนต์ชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินในมือระหว่างที่มีการ
จัดเก็บภาษี ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ
รอบคอบในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและทำหนังสือแจ้งและติดตามทวงถามผู้ค่างชำระภาษีตามระเบียบฯ 
และแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 

3. กองช่าง  
  1) ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน   

1. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง  
2. กิจกรรมด้านการเขียนแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง 

 

 2)  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
   1. กิจกรรมด้านควบคุมงานก่อสร้าง 
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               พบว่า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมี
การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ ประชาชนในพ้ืนที่ได้ปกป้อง รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวม
ร่วมกัน  และกำชับเจ้าหน้าที่และตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างให้มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
  2. กิจกรรมด้านการเขียนแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง  
      พบว่า ข้าราชการที่รับผิดชอบโดยตรงมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำ
ให้ระยะมีอัตราการเสียงในเรื่องการควบคุมงาน การทำงานขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า จนอาจทำให้งานผิดพลาดได้ 
ควรพิจารณาสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังและจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
อย่างสม่ำเสมอ ให้ศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
 

4. กองการศึกษา  
  1) ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1. กิจกรรมด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
2. กิจกรรมการจัดทำฎีกา เบิก-จ่าย การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

  2)  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
   1. กิจกรรมด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
       พบว่า ยังขาดบุคลากรที่สนับสนุนด้านการเรียน การสอน และครูไม่เพียงพอ 
                     2. กิจกรรมการจัดทำฎีกา เบิก-จ่าย การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       พบว่า งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ยังขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญการ ในการดำเนินงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง กับหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับใหม่ และให้ทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณที่
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การเบิกจ่ายงบประมาณเท่าที่จ่ายจริง และใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด     
 

5. กองส่งเสริมการเกษตร  
  1) ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1. กิจกรรมด้านการดำเนินการตามโครงการลดภาวะโลกร้อน 
 2)  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
   1. กิจกรรมด้านการดำเนินการตามโครงการลดภาวะโลกร้อน  
               พบว่า เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่พียงพอกับปริมาณงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการให้
ข้อมูลประชาชนและในการลดภาวะโลกร้อนในชุมชน ควรติดตามดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้เกิด
ความ สมดุล และเจ้าหน้าที่ขาดการติดต่อให้ความรู้ ขับเคลื่อนชุมชนในการให้คำปรึกษาประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 

     ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ สำหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563  โดยภาพรวมแล้ว เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความ
เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์องการควบคุมภายใน และยังคงบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อน/ ความเสี่ยงใหม่ท่ีเกิดข้ึน จำนวน 12  กิจกรรม  ตามที่กล่าวข้างต้น  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.4) 
 

 

 

 



แบบ ปค. 4 
 

หน่วยงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
สำนักปลัดเทศบาล 
1. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าที่ใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการชวยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ดำเนินการตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและตาม
คำสั่ งแบ่งงานมอบหมายงานและกำหนดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุ 
สายด่วน และแจ้งเหตุด่วนผู้ประสบภัย 
 

๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
     มีการจัดทำทะเบียนผู้ประสบภัย และรวบรวมข้อมูล
ความเสียหาย และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสา
ธารณภัย ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 
 
 
 
 

 
     สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้วิเคราะห์ ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ พบว่า มีความ
เสี่ยงที่สำคัญ 3 กิจกรรม ดังนี้  

1. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผลการประเมินพบว่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังไม่มีการจัดทำข้อมูล 

ขึ้นทะเบียนผู้ประสบสาธารณภัย เพ่ือรวบรวมความเสียหาย
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเทศบาลตำบลดอนมนต์ 

2. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น “e-plan” 
ผลการประเมินพบว่า 
มีการรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน 

แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ข อ งอ งค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น                
“e-plan” เสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ 

3. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผลการประเมินพบว่า  
1. มีการแพร่ระบาดาของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ 

ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำ
ให้ยากต่อการควบคุมและป้องกัน 
         2. เยาวชนขาดความตระหนักถึงพิษภัยและผลเสียของ
ยาเสพติ 
         3. ผู้ค้ามีการพัฒนารูปแบบการผลิตยาเสพติให้มีความ
จูงใจ 
         4. พ่อ แม่ ผู้ปกครองขนาดการดูแลเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิด  
 

 



ปค. 4 
 

เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
2. กิจกรรมการรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน 
และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “e-plan”  
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
และไม่มีประสิทธิภาพ  
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
plan) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันห้วงระยะเวลาที่กำหนด  

 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและแบ่งงานให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
     2) จัดตั้งงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ และพัฒนาระบบอินเตอร์ให้ทันสมัย  
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการรายงานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
     มีการตรวจสอบข้อมูลระบบข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือทราบ 
 

 
      

 
 
 



ปค. 4 
 

เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
3. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
ของวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับทาง
เทศบาลในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากกับการ
ควบคุมป้องกัน 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุม การแพร่
ระบาดยาเสพติดในชุมชน การเยียวยา รักษาช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาด้านสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ดำเนินการตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและตาม
คำสั่ งแบ่งงานมอบหมายงานและกำหนดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุ 
สายด่วน และแจ้งเหตุด่วนผู้ประสบภัย 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     มีการจัดทำทะเบียนผู้ประสบภัย และรวบรวมข้อมูล
ความเสียหาย และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสา
ธารณภัย ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 
 
 

 
 

 

 
 



แบบ ปค. 4 
หน่วยงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
กองคลัง 
1. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ  
     1. เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากเอกสารที่
ส่งให้เจ้าหน้าที่มีความล่าช้า ทำให้ต้องรีบจัดทำฎีกา 
เบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลา ทำให้เกิดความผิดพลาด  
     2. เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบได้ 
เพราะข้อมูลที่จำเป็นบางอย่าง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้
ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     1.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อน
การเบิก-จ่าย 
     2.หน่วยงานผู้อนุมัติเบิกจ่าย ส่งเอกสารประกอกการ
เบิกจ่ายล่าช้า ทำให้ต้องรับจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ตาม
ระเบียบทีกำหนดไว้   
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     1.กำชับกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ
เอกสาร และงบประมาณท่ีจะต้องเบิกให้ถูกต้องก่อนเสนอ
ขออนุมัติเบิกจ่าย 
     2.จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลลงระบบให้
เรียบร้อย  
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1 .มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบี ยบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 

 
     กองคลัง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจำ พบว่า มีความเสี่ยงที่สำคัญ 3 กิจกรรม ดังนี้  

4. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
ผลการประเมินพบว่า 

         เป็นความเสียงในภารกิจจองงานการเงิน ซึ่งมีการ
ควบคุมที่เพียงพอแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
แต่ก็ควรที่จะต้องมีการควบคุมต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการ
ตรวจสอบเอกสารก่อนการเสนออนุมัติ เบิก-จ่ายงบประมาณ 
และส่งผลต่อระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas)  

5. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพสดุ 
ผลการประเมินพบว่า 
มีความเสี่ยงด้านงานการจัดซื้อจัดจางซึ่งเกิดจาก 

สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุโดยตรง  

6. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ผลการประเมินพบว่า  
เนื่องจากยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ครบ 100  

เปอร์เซ็นต์ เพราะไม่สามารถติดต่อผู้ค้างชำระภาษีได้ เนื่องจาก
ไม่มีที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน หรือผู้ เสียภาษีอยู่ต่างจังหวัด ไม่
สะดวกที่จะเดินทางมาชำระภาษีได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลดอนมนต์ทราบ 
และยังไม่มีแผนที่ภาษีอย่างสมบูรณ์   



ปค. 4 
 

เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
    2.มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  
 

๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
    1.มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน เพ่ือทำ
การตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
    2. ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมต่อไป 
 

2. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระหว่างปียังไม่มีข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อ
จัดจ้างและมีปริมาณงานมาก ทำให้เกิดมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน  

 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจำเป็นต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย
และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตและ
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด หากไม่มีการสรรหาเจ้าพนักงาน
พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านพัสดุที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้ อาจทำให้การ
ทำงานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้  

 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     1) มีผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบงานพัสดุ  
     2) มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบมาก
ขึ้น   
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1 ) มี ก ารรวบ รวมข้ อ กฎ ห มาย  ระ เบี ยบ  มติ
คณะรัฐมนตรีแนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
     2) จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
 

๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
    1.มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบ
ทานเพ่ือทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
    2.ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรม เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม
ควบคุมต่อไป   

 

3. กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ 
     1.สภาพแวดล้อมภายใน เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีที่มี
อยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่หรือชื่อผู้ เป็นเจ้าของหรือ
ครอบครองที่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดตามได้ และไม่มี
การจัดทำแผนที่ภาษีอยา่งเป็นระบบที่ชัดเจน  
    2.สภาแวดล้อมภายนอก เดจากผู้เสียภาษีบางรายไม่
มาชำระภาษี บางคนอยู่นอกเขต  ทำให้ไม่สะดวกในการ
ชำระภาษี ทำให้มีภาษีค้างชำระในแต่ละปี หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้เทศบาล
ทราบ    

 

 
 

 



ปค. 4 
 

เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    1.ข้อมูลผู้ เสียภาษีที่มีอยู่ ไม่ เป็นปัจจุบันทำให้ ไม่
สามารถติดตามทรวงถามภาษีค้างชำระได้ 
    2.การจำแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์ 
    3. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยไม่มีการแจ้ง
ให้เทศบาลทราบ  
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     1.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1.จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
     2.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน 
เพ่ือนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
      

๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
     มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบ
ทานเพ่ือทำการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  
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กองช่าง 
1. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  

1. ภารกิจกองช่างต้องปฏิบัติเป็นภารกิจเฉพาะด้าน 
มีความละเอียดและขั้นตอนของงานมาก มีบุคลากร
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่โดยตรง จำนวนน้อย อาจทำให้มี
ความล่าช้าลิดพลาดได้ 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ  

 1.มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการ 
ว่าจ้างบุคคลที่เหมาะสม โดยเน้นถึงประสบการณ์ ความ
ชำนาญ ซื่อสัตย์  
     2.การปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ กฎหมายระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     1.บุคคลากรมีน้อยไม่เพียงพอต่อการภารกิจที่เพ่ิมมา
กาข้ึน 
     2.มีภารกิจเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการกกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ขาดบุคลากรทำให้งานล่าช้าและเสีย
โอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส่วนกลาง  
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     1.มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน
พร้อมกับการติดตามงานตรวจสอบในการดำเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  
 

 

 
     กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากภารกิจงานประจำ พบว่า มีความเสี่ยงที่สำคัญ 2  กิจกรรม 
ดังนี้  

1. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
ผลการประเมินพบว่า 

         การดำเนินงานกองช่างขาดบุคลากรผู้ รับผิดชอบ
โดยตรง เพ่ือปฏิบัติงานอาจทำให้งานล่าช้า ด้านการออกแบบ
ก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง แต่ทั้งนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่มี
การควบคุมที่เพียงพอ และมีการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมแล้ว  

2. กิจกรรมด้านการเขียนและประมาณการราคา
ก่อสร้าง 
ผลการประเมินพบว่า 

         มีบุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงในการ
ประมาณราคางานก่อสร้างและออกแบบการก่อสร้าง เนื่องจาก
มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งระเบียบพัสดุ อีกทังระเบียบพัสดุ
เอ้ือในการละเว้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นการตรวจ
รับดำเนินการควบคุมโดยให้มีประชาชนเข้ามาตรวจสอบหรือ
ตรวจรับงานจ้างรวมอยู่ด้วยทุกครั้ง 
       แต่ในภาพรวมแล้วกองช่างมีการควบคุมที่เพียงพอ โดย
ในแต่ละปีจะมีการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง จากนั้น
จุดความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงมีเพียงจุดเดียว การมีบุคลากรไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน เท่านั้น 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1.มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้ งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอเชื่อถือได้ 
    2.การเก็บข้อมูล/เกสารการดำเนินงานเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
ควบคู่กับเอกสาร 
    3.มีระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ
โครงการ 
  

๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
    1.มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งก่อน
ปฏิบัติงานและเสร็จสิ้นโครงการว่าถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่ 
    2 . มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ งาน โครงการที่
ดำเนินการมาแล้วว่าเป็นไปตามระเบียบที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด  
    3.มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

2. กิจกรรมด้านการเขียนแบบและประมาณการราคาก่อสร้าง   
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร 
คือขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเดินทางสำรวจพ้ืนที่ 
เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่สามารถออก
สำรวจพื้นที่ได้ในเวลาอันรวดเร็ว การปฏิบัติงานจึงเกิดความล่าช้า 

 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     1.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ ทำการควบคุมงานหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง 
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     2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความชำนาญและขาด
ความเข้าใจในระเบียบหรือกฎหมายที่ออกมาใหม่ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     1. แบ่งแยกหน้าที่ขณะเดียวกันขออัตรากำลังและ
สรรหาบุคลากรที่ มีความรู้  ความชำนาญ ด้านงาน
ออกแบบและควบคุมการทำงานเพ่ิม 
    2.กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทำการสำรวจและ
ออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบและให้ถูกต้อง และให้
หัวหน้าสอบทานอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอฝ่ายบริหารและ
รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน 
    3.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการค้นหาโครงการ
ฝึกอบรมด้านที่เกี่ยวข้องในอินเตอร์เน็ต เพ่ือแจ้งความ
ประสงค์ในการเข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ิมทักษะต่อไป 
    4.กำหนดราคาแผนงาน/โครงการต่างๆ ต้องมีราคา
วัสดุในการก่อสร้างให้ครบทุกรายการ 
    5.ให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามราคากลางวัสดุ
ก่อสร้างเป็นประจำจากอินเตอร์เน็ต 
   6.ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
พร้อมทั้งให้มาติดต่อรับรองสำเนาแล้วลงลายมือชื่อครบ
ทุกฉบับ  
    7.พัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ของกองช่างไปศึกษาอบรมเพ่ิมเติมความรู้ จัดอบรม
สัมมนาความรู้ด้ านช่าง ตลอดเวลา เพ่ือทันโลกทัน
เหตุการณ ์
  
     
 

 
 



ปค. 4 
 

เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1. สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต วิทยุ 
โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหารการ
คำนวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ฉะนั้ น ในการคำนวณ ราคากลาง ต้อง
ดำเนินการ ดังนี้  
     1.1 สำรวจข้อมูลราคากลางปัจจุบัน โดยระบบ
อินเตอร์เน็ต ไปที่กระรวงพาณิชย์จังหวัด 
    1.2 สำรวจราคากลางหน่วยงานใกล้เคียงที่มีการ
ก่อสร้างในระยะใกล้เคียง 3 หน่วยงาน 
     1.3 ราคากลางทีทางราชการส่งให้ครั้งสุดท้าย 
     1.4 ส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการกำหนดราคา
กลางพิจารณาต่อไป  
     2.การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง 
        สรรหาบุ คลกรที่ มี ความรู้ความชำนาญ  งาน
ออกแบบก่อสร้างและควบคุมการทำงาน โดยการรับโอน
(ย้าย) และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรรหาโดย
การสอบบรรจุแต่งตั้ง โดยในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดย้ายเข้า
มาดำรงตำแหน่ง ขอยืมตัวพนักงานเทศบาลมาช่วยปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือการคำนวณออกแบบราคาค่าก่อสร้างและ
ร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน  
 

๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
    หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน  

 

 

 
 

 
 



แบบ ปค. 4 
หน่วยงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
กองการศึกษา 
1. กิจกรรมด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การขาดบุคลากร
ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา อาจทำให้งานพัฒนาด้าน
การศึกษามีความล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอและ
เจ้าหน้าที่การปฏิบัติราชการยังไม่มีความรู้หรือความ
ชำนาญได้ดีเท่าที่ควร ในภาพรวมยังคงบริหารงานด้าน
การศึกษาได้ในระดับหนึ่ง 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     1.บุคคลากรมีน้อยไม่เพียงพอต่อการภารกิจที่เพ่ิม
มากขึ้น 
     2.ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียน
การสอน หรืออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย   

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     1.มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน
พร้อมกับการติดตามงานตรวจสอบในการดำเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  
     2.ทำสัญลักษณ์ในการรับผิดชอบดูแลเด็กนักเรียนให้
ชัดเจน เช่น สีเครื่องแต่งกาย ชุดนักเรียน หรือสัญลักษณ์
ของนักเรียนอย่างชัดเจน 
     3.มีการอบรมบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
 

 

 
     กองการศึกษา  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจำ พบว่า มีความเสี่ยงที่สำคัญ 2  
กิจกรรม ดังนี้  

3. กิจกรรมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 
ผลการประเมินพบว่า 

         เป็นความเสียงในภารกิจของงานการเงิน ซึ่งมีการ
ควบคุมที่เพียงพอแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ได้ แต่ก็ควรที่จะต้องมีการควบคุมต่อไป  
 

กิจกรรมการจัดทำฎีกา เบิก-จ่าย การดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ผลการประเมินพบว่า 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุมได้  โดยมีการจัดทำทะเบียนคุมรายจ่ ายเงิน
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ เพ่ือ
ควบคุมยอดรายจ่ายโดยคัดแยกเป็นงาน หมวด และประเภท 
อักทั้งจัดส่งฎีกาการเบิก-จ่ายงบประมาณ โดยให้กองคลังเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติเบิก-จ่ายงบประมาณ  
  

 



ปค. 4 
 

เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ป ระส าน งาน ภ าย ใน และภ ายน อก  โดยมี ห นั งสื อแจ้ ง
คณะกรรมการ ก.ท.จ. และรายงาน ก.ถ. เพ่ือขออัตรากำลังและสรร
หาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งในสายงานครูผู้สอน  
  

๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
     หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
 

2. กิจกรรมการจัดทำฎีกา เบิก-จ่าย การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนมนต์ ยังขาดบุคลากรที่มี
ความชำนาญ ในการดำเนินงานตามระเบียบการจัดจ้างกับหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับใหม่ 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ยังขาดเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการ
จัดทำหลักฐานการเบิก-จ่าย และจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้างได้อย่างถูกต้อง  
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     1. มีการจัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายเงินงบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือควบคุมยอดรายจ่ายใน
ฉบับรายจ่ายทั่วไปและในแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2.ในการจัดส่งฎีกาเบิก -จ่าย งบประมาณให้กองคลังเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติเบิก-จ่ายงบประมาณ  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรด้าน
การเงินแงะงานพัสดุ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
     2 .การประสานงานภ ายในและภายนอกกอง
การศึกษา โดยมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ ก.ท.จ. และ
รายงาน กถ. เพ่ือขออัตรากำลังและสรรหาบุคลากรเข้ามา
ทำหน้าที่งานพัสดุหรืองานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง 
         

๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
    หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 4 
หน่วยงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
กองการส่งเสริมการเกษตร 
1. กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน 
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนในเขต
เทศบาล ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทำนาปลูกข้าว ปลูก
อ้อย เมื่อเสร็จฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว มักจะเผาตอซังข้าว
และอ้อย เพ่ือเตรียมแปลงในการเพาะปลูกพืชต่อไป ส่วน
ตามบ้านเรือนมักจะเผาเศษใบไม้ เศษหญ้า วัชพืชต่างๆ 
จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน  
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเผาเศษหญ้า วัชพืชซังข้าวหรือตออ้อย 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     1.จัดทำโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมและให้ความรู้ 
โดยเปลี่ยนจากการเผามาเป็นการไถกลบฟางเพ่ือหมักให้
เป็นปุ๋ย  
     2.แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้เห็นถึงความสำคัญและผลกระทบจากการเผาวัชพืช
ต่างๆ  
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน 
     2.จัดทำการสำรวจและนำข้อมูลสถิติทั้สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก 
     3.ปรับปรุงและทบทวนเทศบัญญัติตำบล เรื่อง การ
ควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง เพ่ือสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎหมาย หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้มีผลบังคับ
ใช้ได้ภายในตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 

 
     กองส่งเสริมการเกษตร  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ พบว่า มีความเสี่ยงที่
สำคัญ  1  กิจกรรม ดังนี้  
 

1. กิจกรรมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 
ผลการประเมินพบว่า 

         1.มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว โดยได้มีการดำเนินการ
จัดกิจกรรม โครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจและเปลี่ยนแนวคิดจากการเผาเศษวัชพืชเป็น
การไถกลบฟางเพ่ือเป็นการหมักให้เป็นปุ๋ย 
        2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มองค์กรประชาชน
ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง 
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๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
     หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
 

 
 
 
       

 
      

 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
       ลายมือชื่อ  
                 ( นายช่วย   ศิลา ) 
           ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ 

                          วันที ่ 15  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.5) 
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    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

สำนักปลัดเทศบาล 
 

1.กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

วัตถุประสงค์ 
  - เพื่ อ ท ำ ให้ ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
ดอนมนต์  
 
 

   
 

   ความเสี่ยง 

       ไม่มีการจัดทำข้อมูลด้าน
บรรเทาสารณภัย และ การ
ขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน  
   

 
 
 
 

1 .ก ารฝึ ก อ บ รม  ป รั บ ป รุ ง
แผนงานอบรม และจัดทำคำสั่ง
มอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน 
 2 .มอบหมายหรือแต่ งตั้ งผู้
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
อย่างชัดเจน 

3.ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณ์ รวมถึ งการ
ซ่อมแซมทุกๆปีงบประมาณ 

 

  
 
    
มี ปั ญ ห า ใ น ด้ า น ก า ร
ประสานงานร่วมกันประกอบ
กั บ ใน พื้ น ที่ มี  อ ป พ ร .ไม่
เพี ยงพอในการดำเนินงาน
โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภัยพิบัติ อาจทำให้เกิดความ
ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ที
เกิดขึ้น   
 

 

 
 
   
1.บุคลากรไม่เพียงพอ ใน
ด้านการรับผิดชอบในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยโดยตรง 

2 .การจัดหาอุปกรณ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการทำงาน
และผู้ดูแลให้อยู่ในสภาพท่ีดี   

 
 
ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งแยก
งานให้ชัดเจน และจัดให้มี
ก ารฝึ ก อบ รม เพื่ อ จั ด ตั้ ง    
อปพร.เพิ่ มขึ้น  เนื่ องจาก
จำนวน  อปพร.ที่ มี่ อยู่ ใน
ปั จจุบั น  ไม่ เพี ย งพอ กั บ
ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น และ
เพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราก ำลั งการ
รับผิดชอบงาน  

    
 
 

สำนักปลดั 
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      สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
 

2.กิจกรรมการรายงาผลข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพ่ือวางแผน
และประเมินผลขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 

วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อทำให้การดำเนินการนำเข้า
ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจมา
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา หรือหา
แนวทางในการแก้ไขระบบฯ เพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
เกิดประสิทธิภาพในการรายงาน
ข้อมูล  
 
 

   
 

   ความเสี่ยง 

       โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดความ
เสียหายหรือการกระทำใด ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงด้านอุปกรณ์  เช่น คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ มี
สมรรถนะต่ ำทำงาน ช้า ไม่ มี ระบบ
ป้องกันไวรัส ไม่มีการอัพเดตข้อมูลหรือ
โปรแกรมและเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
การกระทำของเจ้าหน้าท่ี  
   

 
 
 
 

การควบคุมที่ มี ยั งสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง
ย ก เว้ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งข อ ง
สัญญาณ ระบบอินเตอร์เน็ตที่
ไม่ เสถี ยรทำให้ ข้ อมู ลและ
โปรแกรมเกิดความล่าช้า  
 

  
 
    
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง การ
ปฏิบัติงานในการรายงานผล
ข้อมู ล ระบบสารสน เทศ
เกี่ ย ว กั บ แ ผ น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้เรื่อง
การรายงานข้อมูล 

 

 
 
   
1 . เกิ ด ปั ญ ห า แ ล ะ
อุปสรรคในการรายงาน
ข้อมูลเนื่องจากระบบ
ของส่วนกลางไม่เสถียร 

2.เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็ น เค รื่ อ งรุ่ น เก่ า ไม่
สามารถใช้งานกับระบบ
เวอร์ช่ันของการทำงาน
ใหม่ๆได้ 
3.ความไม่ เสถียรของ
สัญญาณ WIFI อินเตอร์
เน๊ตทำให้ล่าช้า 

 
 
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์
แบบตั้ งโต๊ ะและแบบ
พกพา (โน๊ตบุค)ไว้ใช้ 

2 .ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้
เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น แ ล ะ
ครอบคลุม 

3 .จั ด ส่ ง เจ้ าห น้ าที่ ที่
เกี่ ย วข้ อ งเข้ า รั บ ก าร
ฝึ ก อบ รม ต าม ระ บ บ
สารสนเทศที่อยู่ในความ
รับผิดชอบอย่างท่ัวถึง  
 

    
 
 

สำนักปลดั 
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      สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

สำนักปลัดเทศบาล 
 

3.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อป้องกันยาเสพติดระบาดใน
พื้นที่  และเพื่ อให้ ชุมชนในเขต
เทศบาลเป็นชุมชนปลอดยาเสพ
ติด  และเพื่ อป้ องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติ ด ในกลุ่ ม
ประชาชนทุกเพศทุกวัย  
 
 

   
 

   ความเสี่ยง  
1.มีเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงตดิยาเสพติด
เพิ่มมากข้ึนสาเหตสุ่วนหน่ึงมาจากความ
คึกคะนองของวัยรุ่น การถูกชักจูงและ
พฤติกรรมเลียนแบบ 

2.ผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้วหันกลับไปติด
ยาเสพติดอีกเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ตกต่ำเกิดการว่างงานยากจน ไม่มีรายได้    
 

 
 
 
 

1.มีการจัดกิจกรรมให้เยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เช่น  รณ รงค์ ให้ มี ก ารปลู ก
ต้นไม้ 
2 .มี ก ารแจกอุปกรณ์ กีฬ า
ให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อ
นำไปให้ เยาวชนหรือผู้ที่ จะ
ประสงค์เล่นกีฬาในชุมชน   

  
 
    
ประชาชนบางส่วนยังให้
ความสำคัญของสารเสพติด
ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด อั น ต รายกั บ
ตัวเองและคนอื่นๆพร้อมกับ
สร้างปัญหาให้ครอบครัว
และยั งเป็ นปัญ หาให้ กั บ
สังคม มีการควบคุมแต่ยังไม่
ทั่วถึง 

 

 
 
   
1.ยังมีสารเสพติดแพร่
ระบาดในพื้นที่ และการ
มั่วสุม 

2.ผู้ ติ ดยาเสพติดบาง
ร าย ไม่ ย อ ม เปิ ด เผ ย
ตัวเองต่อสาธารณ 

3.เยาวชนและ
ประชาชนขาดความ
ตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด 

 
 
1.จัดทำโครงการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การตรวจสานเสพติดใน
เทศบาลและจุด เสี่ ยง 
เพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับยาเสพติด 

2.จัดทำโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด  

    
 
 

สำนักปลดั 

 
                         ลายมือชื่อ จ.ส.อ.   
                         (  ปริพรรห์   บึงไกล  ) 

                  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
                          วันที ่ 15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองคลัง 
1.กิจกรรมด้านงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสด ุ
 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีการ
วางแผนเกี่ยวกับการจดัหาการ
ดูแลทรัพยส์ินของหน่วยงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสมและให้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ
กฎหมายในการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และการดำเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบ 
 
 

   
 

   ความเสี่ยง 

1. ไมม่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ
โดยตรงในตำแหน่งเจ้า
พนักงานพัสดุ 
2.การปฏิบัติงานเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ียุ่งยากมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับบ่อย 

3.มีการเร่งรดัการจัดซื้อจดั
จ้างท่ีมีปริมาณมาก ทำให้เกดิ
อุปสรรคในการปฏิบตัิงาน
ผิดพลาด     

 
 
 
 

1 .ม อบ ห ม าย ให้ เจ้ าห น้ าที่
ปฏิบั ติ งานแทน โดยมีคำสั่ ง
แบ่งแยกงานให้ชัดเจนในแต่ละ
กอง 

 2.ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเสนอราคาและ
เอกสารอื่นๆอย่างรอบคอบ 

3.ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการ
ศึ ก ษ า ร ะ เบี ย บ งาน พั ส ดุ ที่
เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้ เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

 

  
 
    
1.การดำเนินการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเสนอ
ร า ค าอ า จ มี ข้ อ ผิ ด พ ล า ด
เนื่ อ ง จ า ก เ ว ล า ใ น ก า ร
ตรวจสอบมีไม่เพียงพอ 

2.เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจการลง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ วยระบบ  e-GP ทำให้ ก าร
ปฏิบัติงานยังมีความบกพร่อง
อยู่  
3.ไม่มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานพัสดุโดยตรง 

 

 
 
   
1 .ยั ง เกิ ด ข้ อ ผิ ด พ ล า ด
ทางด้านเอกสารอยู่ อาจทำ
ให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนได้ 
2.การศึกษากฎหมายหรือ
ร ะ เบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
เจ้าหน้าท่ียังไม่ชัดเจน จนทำ
ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ข้อผิดพลาด 

3.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานโดยตรง   

 
 
ควรให้มีการตรวจสอบงาน
จัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด
รอบคอบ และให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้ วยการพัสดุ
อย่างรัดกุมมากยิ่งข้ึน  
 

    
 
 

กองคลัง 
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แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองคลัง 
2.กิจกรรมด้านงานการเงินและ
บัญช ี
 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานด้าน
การเงินและบัญชีเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเก็บเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเตมิจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2558 ทุกประการ 
 
 

   
 

   ความเสี่ยง 

1. การไม่ได้ตรวจสอบเอกสาร
ให้ถูกต้องก่อนการเบิก-จ่าย 

2.การเบิก-จ่ายงบประมาณผดิ
หมวดรายจ่าย 

3.การจดัส่งเอกสารในการ
เบิก-จ่ายล่าช้า ไม่เป็นตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้     

 
 
 
 

1 .ก ำ กั บ ดู แ ล เจ้ า ห น้ า ที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
และงบประมาณให้ถูกต้องก่อน
เสนอขออนุมัติ 
 2.จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการ
ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ให้ เป็นปัจจุบันและบันทึกลง
ระบบ   
 

  
 
    
การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม แต่ก็ควรที่จะต้อง
มีการควบคุมต่อไป เนื่องจาก
หากไม่มีการตรวจสอบก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

 
 
   
1.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้องก่อนการ
เบิก-จ่าย จึงเดข้อผิดพลาด
ได้ 
2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบ
งบ ป ร ะ ม า ณ ที่ มี อ ยู่ ให้
เพียงพอกับรายจ่าย    

 
 
1.กำชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้องและมี
งบประมาณเพียงพอท่ี
จะต้องเบิกจ่ายก่อนเสนอขอ
อนุมัต ิ

2 .ต้ อ งมี ก า รต รวจ ส อ บ
เ อ ก ส า ร ทุ ก ค รั้ ง โ ด ย
ผู้อำนวยการกองคลังก่อนที่
จะเสนอขอและหลั งจาก
จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินแล้วลง
ช่ือกำกับเอกสารถูกต้อง 

 

    
 
 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

      
3.จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อ
การใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ให้เป็นปจัจุบัน
และบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ให้เรียบร้อย  

   
 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 
 

กองคลัง 
 

3.กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
 

วัตถุประสงค ์

  - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมการพัฒนา
รายได้  การควบคุมและเร่งรัด
รายได้ครบถ้วน  
 
 

   

 ความเสี่ยง 

1 .ป ระชาชน ผู้ เสี ยภ าษี อ ากรและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ชัดเจน  
2.การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ โดยไม่ได้
แจ้งให้เทศบาลทราบ 

3.การไม่ยอมชำระภาษีตามระยะเวลา
กำหนด 

4.การบังคับใช้ระเบียบกฎหมายยังไม่
เพียงพอ   

 
 
 

1.กำชับเจ้าหน้าที่หมั่นตรวจ
ตราติดตามผู้ที่มีหน้าที่ในการ
ชำระภาษี ให้มาเสียภาษี 
2.จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้
และค่าธรรมเนียม 
3.จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกมาช่วย
สนับสนุนการปฏิบตัิงานของ
ราชการ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น    
 
 
 
 

 

  
 

   1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามแผนการจัดเก็บรายได้
และค่าธรรมเนียมที่กำหนด
ไว ้

2.การดำเนินการภายใต้
ระเบียบกฎหมาย คำสั่งและ
หนั งสือสั่ งการให้ท้ องถิ่น
ดำเนินงานได้ 
3.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
เข้ารับการฝึกอบรมและนำ
ความรู้ ที่ ได้ รับมาใช้และ
เผยแพร่กับผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง  

 
 

1.ยังมีลูกหนึ้ค้างชำระ
เหลืออยู่ เนื่องจากเป็น
คนที่ ไม่ ได้อยู่ ในพื้ นที่  
และการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดย
ไม่ ได้ แจ้ งให้ เทศบ าล
ทราบ  
2.เจ้าหน้าท่ียังขาดความ
เข้าใจด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
3.นโยบายหรือแนวทาง
ในการจัดเก็บรายได้ไม่
สามารถจัดเก็บรายได้
ต รงตาม เป้ าห ม ายที่
กำหนด 

 
 

1.เพิ่มกาประชาสัมพันธ์
ในการจัดเก็บภาษี 
2.ออกบริการจัด เก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 

3.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
จัดเก็บรายได้ให้ เข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

 

    
  
กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     
4 .ภายใต้บุ คลากรที่มี อยู่
จำกัดทำให้ งานด้ านการ
จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด้ ข า ด
ประสิทธิภาพไม่สามารถ
พัฒนาไปที่เป้าหมายได้  

 
 

 

   
 
 

                                                                                                                                                ลายมือชื่อ  

                                                                                                                                                            ( นางเรืองทิพย์  จัตุกูล ) 

                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง 

                     วันที ่ 15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองช่าง 
1.กิจกรรมงานควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
 

วัตถุประสงค์ 
 -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการควบคุมงานก่อสรา้ง
เป็นไปตามแบบการก่อสร้างตาม
สัญญา วัสดุ ก่อสร้าง เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดและการสำรวจ
ออกแบบ การควบคุมในงานท่ี
ประมาณราคาไว้ถูกต้องตามร
ระเบียบ กฎหมาย  
 
 

   
 

   ความเสี่ยง 

1. ขาดเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบ
และดูแลงานการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

2.เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมไีม่
เพียงพอ 

3.เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโยตรงบางครั้งทำ
ให้การปฏิบัติงานเกิดความ
ผิดพลาดและล่าช้าเนื่องจาก
ยังไม่มีความเข้าใจในด้าน
ระเบียบกฎหมายและข้อสั่ง
การตลอดงานความชำนาญใน
การทำงานท่ีได้รบัมอบหมาย  
     

 
 
 
 

1.สรรหาพนักงานมาช่วยในการ
ปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ  โดย
ปฏิบัติงานออกแบบ สำรวจและ
ควบคุมงาน 

 2.ติดตามผลการดำเนินการเปน็
ระยะ 

3.ตรวจสอบการดำเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ  
 

  
 
    
การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม แต่ยังคงต้องมีการ
ค วบ คุ ม ค ว าม เสี่ ย งอ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง  เนื่ อ งจ าก ก ารมี
บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งาน เจ้าหน้าที่มีน้อยและยัง
ขาดความชำนาญ โอกาสที่จะ
พบและเกิดความเสี่ยงที่เกิด
จากความเสียหายหรือความ
ผิดพลาดได้   
 

 
 
   
งานควบคุมการก่อสร้างมี
ก า ร ค วบ คุ ม ที่ เพี ย งพ อ
ประสบผลสำเร็จในระดับ
หนึ่ง แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยง
ใน เรื่ อ งก ารควบ คุ ม งาน
ก่อสร้ าง เรื่ อ งเจ้ าหน้ าที่
ควบคุมงานก่อสร้าง และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับกับเขจ้าหน้าท่ี    

 
 
1.ให้เจ้าหนา้ที่ท่ีมีคำสั่ง
มอบหมายงานให้รับผิดชอบ
งานควบคุมงานก่อสร้าง
จะต้องตรวจสอบผูร้ับจ้างให้
ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานท่ี
กำหนดไว้ การขออนุญาต
ก่อสร้างตามระเบียบ 
กฎหมาย กำหนดและราคา
มาตรฐานกำหนดราคาของ
ทะเบียนพาณิชยจ์ังหวัด 

2.จัดหาบุคลากรมาดำรง
ตำแหน่ งตามแผนกรอบ
อัตรากำลัง 3 ปี  
 

    
 
 

กองช่าง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองช่าง 
2.กิจกรรมด้านการเขียนแบบ
และประมาณราคางานก่อสร้าง 
 

วัตถุประสงค์ 
 -เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ
ประมาณการราคาก่อสร้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในเขต
พื้นที่เทศบาลและประชาชนได้
อย่างแท้จริง และถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับตามมติ ครม.และหนังสือ
สั่งการ  
 
 

   
 

   ความเสี่ยง 

การที่มีบุคลากรน้อยทำใหไ้ม่
เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบตัิงาน 
ผู้สำรวจ ผู้ออกแบบ และ
ประมาณราคาเป็นคนๆ
เดียวกัน ทำให้งานผิดพลาด 
และเกดิความล่าช้า   
     

 
 
 
 

1.สรรหาพนักงานมาช่วยในการ
ปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ  โดย
ปฏิบัติงานออกแบบ สำรวจและ
ควบคมุงาน 

 2.ติดตามผลการดำเนินการเปน็
ระยะ  และติดตามราคากลาง
วัสดุก่อสร้างจาก INTERNET และ
ราคากลางพาณิชย์จังหวัด 
 

  
 
    
1.การกำหนดแนวทางและ
การควบคุมการปฏิบัติงาน 

2.ปรับปรุงแผนงานมอบหมาย
งานอย่างชัดเจน  
3 .มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ปฏิ บั ติ งาน ให้ ถู ก ต้ อ งต าม
ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายที่
กำหนดไว้  

 
 
   
1.การเขียนแบบค่อนข้าง
ล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่
เพิ่มมากข้ึน  
2 .ผู้ ปฏิ บั ติ งาน ไม่ ได้ เป็ น
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ขาด
ความรู้  ทักษะ และความ
ช ำ น า ญ ง า น  ท ำ ให้ เ ด
ข้อผิดพลาดได้  

 
 
1.กำชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2การได้ศึกษาและออกแบบ
งานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ๆจะดำเนินการ
จริง  
3.จัดหาบุคลากรมาดำรง
ตำแหน่ งตามแผนกรอบ
อัตรากำลัง 3 ปี  
 

    
 
 

กองช่าง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 
   
 
        

 
 

3.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ให้ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือ
สั่งการจากหน่วยงาที่เกี่ยวข้อง
ในการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง และจัดตั้งเทศบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
กับ สภาพ เศรษฐกิ จ ในขณ ะ
ดำเนินการ  
 

  
 
    
  

 
 
   

  

 
 
 

    
 
 

 

   
 

                                                                                                                                                ลายมือชื่อ  

                                                                                                                                                            ( นายปราโมทย์  งดงาม ) 

                    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 

                     วันที ่ 15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองการศึกษา 
งานการบริหารการศึกษา 
กิจกรรม 

       1.กิจกรรมด้านการศึกษา
ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก ก่ อ น เก ณ ฑ์  
เทศบาลตำบลดอนมนต์ 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้มีการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนเกณฑ์และมีการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 

- เพื่ อ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ท า ง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กกอ่น
เก ณ ฑ์ เท ศ บ า ล ให้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที ่

 
  
 ความเสี่ยง    
   1.จำนวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวน
น้อยลงจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา  
2.บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอ
กับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
   

    
    
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการลง
พื้นที่เพื่อพบปะผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียนเป็นรายครัวเรือน 
ทั้งที่เป็นนักเรียนในสังกัดและได้
สำรวจเด็กนักเรียนที่ถึงเกณฑ์
เข้าเรียนและช้ีแจงนโยบายการ
เรียนการสอน  วิธีการสมัคร
เรียน ให้ผู้ปกครองทราบ 

-ปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็ ก เล็กให้มี วัสดุและ
อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 

   
   
 -ประชาสัมพันธ์และช้ีแจงใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง
และให้ผู้ปกครองนำเด็กมาเข้า
เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เพื่อช้ีแจงหลักสูตรการเรียน
การสอน  อีกทั้งยังสร้างความ
มั่น ใจให้ผู้ปกครองที่มีบุตร
หลานที่ เรียนกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ อยู่แล้วไม่ย้ายไป
เรียนที่อ่ืน และนำบุตรหลานท่ี
ถึงเกณฑ์มาเข้าเรียนเพิ่ม 

-จัดทำโครงการศึกษาดูงาน
เกี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
การศึกษา 

   
 

  1 .งบ ป ระม าณ ใน ก าร
บริหารงานหรือพัฒนาไม่
เพียงพอในการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน 

2.บุคลากรผู้สอนมีน้อยไม่
เพียงพอต่อการเรียนการ
ส อ น แ ล ะ ไม่ เข้ า ใจ แ น ว
ทางการอสนเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้   

 

  1. เทศบาลควรมีการอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับทิศทางการ
พัฒนา แนวทางการปฏิบัติ 
งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ ก ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วางแผนร่วมกันในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเดก็ 
ให้มีหลักสูตรทัดเทียมกับ
โรงเรียนเอกชน  
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควร
ช่วยกันจัดสภาพห้องเรียน 
และจัดบรรยากาศภายในให้
สวยงาม ร่มรื่น และมีความ
ปลอดภัย 

 

กอง
การศึกษา  
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองคลัง 
2.กิจกรรมการจัดทำฎีกา เบิก-
จ่าย การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผดิพลาด
ในการปฏิบัติงานเกีย่วกับการเบิก-
จ่ายเกินงบประมาณและการจดัซือ้
จัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

   
 

   ความเสี่ยง 

1. ไมม่ีบุคลากรในการ
ดำเนินงาน การจดัซื้อจัดจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2.ผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจดั
จ้างยังขาดความรู้และความ
เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายและการจัดทำเอกสาร
ประกอบการจดัซ้อจัดจ้างได้
อย่างถูกต้อง  
3.การจดัส่งเอกสารในการ
เบิก-จ่ายล่าช้า ไม่เป็นตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้     

 
 
 
 

1 .ก ำ กั บ ดู แ ล เจ้ า ห น้ า ที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
และงบประมาณให้ถูกต้องก่อน
เสนอขออนุมัติ 
 2 .มี ก ารจั ดท ำทะ เบี ยนคุ ม
ร า ย จ่ า ย ต า ม เท ศ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อควบคุม
รายจ่าย โดยแยกเป็นงาน หมวด 
และประเภท และเพื่อควบคุม
ย อ ด ร า ย จ่ า ย ทั่ ว ไ ป แ ล ะ
แผนปฏิบั ติการงบประมาณ
ประจำปี  
 

  
 
    
การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม แต่ก็ควรที่จะต้อง
มีการควบคุมต่อไป เนื่องจาก
หากไม่มีการตรวจสอบก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

 
 
   
1 .เจ้ าห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โดยตรงไม่มี 
2.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้และ
ค ว าม ช ำน า ญ ด้ าน ง า น
การเงินและพัสดุ    

 
 
1.กำชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
เอกสารทะเบียนรายจ่ายให้
ถูกต้องย่างสม่ำเสมอ 

2.การจดัทำฎีกาการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กอง
คลังเป็นผูต้รวจสอบความ
ถูกต้องก่อนการอนุมัติ
เบิกจ่าย 

 
 
 
 
 

 

    
 
 

กอง
การศึกษา 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 
 

     
 
3.จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ด้านการเงินและการพสัดุ ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายฯ และพ.ร.บ.
การจัดซื้อจดัจ้างอย่าง
เคร่งครดั เคร่งครัด  

    
 
 

กอง
การศึกษา 

 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                ลายมือชื่อ 

                                                                                                                                                            ( นายอนันท์  หลุนบูชา ) 

                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

                    วันที ่ 15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองส่งเสริมการเกษตร 
1.กิจกรรมการดำเนินการลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน 
 

วัตถุประสงค ์

 -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการ
เกี่ยวกับถังขยะในพ้ืนท่ีให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

-เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง สร้าง
ความสกปรก ส่งผลต่อสุขภาพและ
เพื่อจัดการเพื่อใหล้ดประมาณขยะ
และมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

-เพื่อบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีตำบล
ดอนมนต ์

 

   
 

   ความเสี่ยง 

1. มีการเผาพืชผลทางการ
เกษตรเพื่อเตรียมการในการ
ปลูกพืชในครั้งใหม่ เช่นซังข้าว 
ตออ้อย 

2.การมีปริมาณขยะมลูฝอยท่ี
มีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน โดย
ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

3.ประชาชนขากาความรู้ 
ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ทิ้งขยะมูลฝอยโดยการแยก
ก่อนท้ิง  
     

 
 
 
 

1.จัดทำเทศบัญญัติ เทศบาล
เรื่องการควบคุมมลพิษและการ
ควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง 

 2.ประชาสัมพันธ์การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะ
ในครัวเรือน 

3 .มี คำสั่ งมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

  
 
    
1.กฎหมายข้อบั งคับยั งไม่
สามารถนำมาใช้ในการควบคุม
หรือบังคับได้ตามเจตจำนง
แห่ งข้อบั งคับหรือระเบียบ
ท้องถิ่น 

2 .จ าก ก ารค วบ คุ ม ยั ง ไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้จาก
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น 

 

 
 
   
1.ประชาชนยังไม่ให้ความ
ร่ ว ม มื อ ใน กิ จ ก ร ร ม นี้
เท่าที่ควร 

2.ไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ ให้
ครอบคลุมทั่วท่ังตำบล 

 

 
 
1.ให้เจ้าหนา้ที่ท่ีมีคำสั่ง
มอบหมายงานให้รับผิดชอบ
2.จัดทำแผนปฏิบตัิการให้
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

3.รณรงค์ให้ประชาชนมีการ
คัดแยกขยะก่อนท้ิง ให้
ความรู้แก่ประชาชนสร้าง
ความตระหนักและมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  
4.บูรณการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    
 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

 

กำหนด
เสร็จ/ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   
 

4..จัดทำโครงการรณรงค์และให้
ความรู้ ความ เข้ าใจ เกี่ ย วกบ
ปัญหาจากขยะมูลฝอยและการ
คัดแยกขยะก่อนท้ิง 

5.ให้ความรู้ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

    

               

                         ลายมือชื่อ 

                     (  นายอัศวิน    พินิจ  ) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

                     วันที ่ 15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 


