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หนังสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

(ระดบัหน่วยงานของรฐั) 
 
 
เรียน  นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 
  เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 ด้วยวิธีการที่เทศบาลต าบลท่าช้างก าหนด       
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรบานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ
รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา  และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ           
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  

  จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลต าบลท่าช้าง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน   
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแลของ           
นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ         
  
 
 
 (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
 นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
            วันที่  14  เดือน ธันวาคม 2565  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายในสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1.1 งานนิติการ 
  1.2 งานสาธารณูปโภค 
                     1.3 งานรักษาความสะอาด  
  ๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน 
                    2.1 งานนิติการ จัดให้มีการประชุมหัวหน้างานทบทวนกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงานทุกระยะ 
สรรหาเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งนิติกรมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง 
           2.2 งานสาธารณูปโภค แบ่งแยกหน้าที่การท างานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้มีการรายงานตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก าหนดระยะเวลาเร่งด่วนของงานก่อนหลัง  เน้นย้ าให้ผู้รับผิดชอบ ติดตามงานที่
ด าเนินการไปแล้วและงานใหม่ที่เข้ามา โดยวางแผนให้เป็นระบบ 
 2.3 งานรักษาความสะอาด เสนอขออุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพิ่มเติม/ทดแทนคัน
เดิม 
 



แบบ ปค. 4 
เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
    1.2 ผู้ก ากับดูแล แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนา ปรับปรุง 
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
    1.3 หัวหน้าหน่วยงาน จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
บังคับบัญชา  อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้
การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
    1.4 หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น 
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
    1.5 หน่วยงานของรัฐ ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
    เทศบาลต าบลท่าช้าง ได้ประกาศมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง เ พ่ือให้ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ และได้ก าหนดให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดย
นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง มีทัศนคติที่ดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความ
มุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มี 
การติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง 
และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  เ พ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้าง
สายการบั งคับบัญชา อ านาจหน้าที่  และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสม มีการส่งเสริมให้บุคลากรของ 
เทศบาลต าบลท่าช้างได้รับความรู้   พัฒนาทักษะ 
ความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้
อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ วัตถุประสงค์ 
    2.2 ระบุ ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง หน่วยงานของรัฐ 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงนั้น 
    2 .3 พิจารณาโอกาสที่ อาจเกิดการทุจริต  เ พ่ือ
ป ร ะก อบ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร บ ร ร ลุ 
วัตถุประสงค์ 
    2.4 ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

 
    มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ
และเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลต าบลท่าช้าง มีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน มีการ
วิ เ คราะห์ และประ เมินระดับความส าคัญหรื อ
ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีการก าหนดวิธี  การ
ควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน
ให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ เพ่ือน าไป
ปฏิบั ติ แต่ อย่ า ง ไรก็ ตาม  ภารกิ จตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญบางภารกิจ ต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการควบคุ ม เ พ่ื อ ให้ ก า รปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือได้ เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ก าหนด 
 
 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมควบคุม 
    3.1 ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
    3.2 ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
3.3 จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย
ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
    บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้าง มีส่วนร่วมใน
กา รก า หนดกิ จ ก ร รมกา รควบคุ มภ าย ในต าม
วัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการ
ลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง
มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี
ไว้ในแผนการปฏิบัติงานทุกปี และมีการแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ให้กับบุคลากรของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง และจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทุกกระบวนงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่ง
น าไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 จัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและ
มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 
    4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ ก าหนด 
    4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 
    มีการจัดหาอุปกรณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานตาม
ภารกิจ ละมีการใช้สารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทั้ งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ทันเวลา มีการให้บริการ
ต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะน า เพ่ือสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแจ้ง
เวียนข้อมูลสารสนเทศ และสอบถามงานในความ
รับผิดชอบที่จะเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในก าหนด 

5. กิจกรรมการติดตาม 
    5.1 ระบุ และพัฒนา และด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ 
ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
    5.2 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหารและผู้
ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม 

 
    มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ กรณีผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไข
อย่างทันกาล และมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการด าเนินการตามภารกิจที่มีความเสี่ยงอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 
 เทศบาลต าบลท่าช้าง  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและ     
เพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุม  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึง ได้ก าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 
 
                                                   ชื่อผู้รายงาน 
                                                                        (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
                                                                วันที่  14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

1. งานนิติการ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ทุก
ขั้นตอน 
 

 
 

ไม่มีเจ้าหน้าที ่
นิติกรที่รับผิดชอบ
โดยตรง จึงส่งผลให้
ยังขาดความแม่นย า 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะและ
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
1. มีการส่งเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องเข้าประชุม 
สัมมนาและฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายระเบียบและ 
ข้อบังคับต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 2. ก าชับให้มีการศึกษากฎหมายและ
ระเบียบต่างๆเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

 
 
มีการน าความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา และ
ฝึกอบรม มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานไดใ้นระดับ
หนึ่ง เนื่องจากกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ อปท. นั้น 
มีจ านวนมาก 

 
 
เจ้าหน้าที่ยังไม ่
เข้าใจในข้อ
กฎหมายได้ชัดเจน
ยังต้องมีการ
ตีความอีก 

 
 
1. จัดให้มีการประชุม
หัวหน้างานทบทวน
กฎหมาย ระเบียบการ
ปฏิบัติงานทุกระยะ 
2 สรรหาเจ้าหน้าที่ใน
ต าแหน่ง      นิติกรมีการ
ติดตามประเมนิผล
ต่อเนื่อง 

 
 

๓๐ก.ย.๒๕๖5/ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

แบบ ปค. 5 



 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

2. งานสาธารณูปโภค
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ด าเนินงาน
สาธารณปูโภค 
มีประสิทธิภาพและประโยชน์
ประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน 

 
 
1. บุคลากรที่
รับผิดชอบในแต่ละ
งานไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีปริมาณ
งานมาก 
2. งานส่วนใหญ่เป็น
งานทีต่้องแก้ไข
ปัญหาต้องมี
เครื่องมือและ
ปริมาณที่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เชี่ยวชาญ 
2. จัดส่ง จนท. เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่ม
ความรู้ให้แก่ จนท. 
3. ประสานงานส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบจ านวนงบประมาณเพื่ อ
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
แต่ยังมีจุดอ่อนและความ
เสี่ยง เนื่องจากยังมีการ
แบ่งแยกหน้าที่การ
ปฏิบัติงานดา้นการ
ออกแบบและควบคุม
อาคารและงานดา้นอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง 

 
 
ไม่มีบุคลากรมา
บรรจุในต าแหน่ง
ว่าง 

 
 
1. แบ่งแยกหน้าที่การ
ท างานให้ชัดเจนยิง่ขึ้น ให้มี
การรายงานเป็นรายลักษณ์
อักษรตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดระยะเวลา
เร่งด่วนของงานก่อนหลัง 
3. เน้นย้ าให้ผู้รับผิดชอบ 
ติดตามงานที่ด าเนนิการไป
แล้วและงานใหม่ที่เข้ามา 
โดยวางแผนให้เป็นระบบ 

 
 

๓๐ก.ย.๒๕๖5/ 
กองช่าง 



 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

3. งานรักษาความสะอาด 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของการคัด
แยกขยะให้ถูกวิธี  

 
 
พบขยะตกค้างในบาง
จุดเนื่องจาก 
รถเก็บขยะเข้ารับ
การซ่อมบ่อยคร้ัง ท า
ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เต็ม 
ประสิทธิภาพ 

 
 
1. วางแผนในการด าเนนิ 
งานเก่ียวกับการเก็บขยะภายในชุมชน 
2. ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการคัดแยก
ขยะให้ถูกวิธี และการน ากลับมาใช้ใหม่ 
3. ติดป้ายประชาสัมพนัธ์ในจุดที่มีการ
ตรวจพบการน าขยะนอกพื้นที่มาทิ้ง
ประจ า 
4. จัดท าโครงการลดปริมาณขยะใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับ
ประชาชนภายในเขตพื้นที ่
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยในชุมชน แต่เกิด
ความเสี่ยงใหม่ เนื่องจาก
มีการลักลอบน าขยะ
ครัวเรือนนอกเขตพื้นที่
เข้ามาทิ้งในเขตเทศบาล 
 

 
 
การลักลอบน าขยะ
เข้ามาทิ้งภายใน
เขตพื้นที่ 
 

 
 
1.เสนอขออุดหนุน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะเพิ่มเติม/
ทดแทนคันเดิม 

 
 

๓๐ก.ย.๒๕๖5/ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

4 .  งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบโดยตรง
อีกท้ังยังมีการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในกลุ่มวัยรุ่น 
และประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส ท าให้
ยากต่อการแก้ไข
ปัญหา 

 
 
 

1. มีการจัดอบรมของในเรื่องของยา
เสพติดให้ประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมกิจกรรม ในด้านการแข่งขัน
กีฬาอย่างต่อเนื่อง 
๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในจุด
เสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

 
 
 

การควบคุมที่มีอยู่นั้น 
เป็นไปในทิศทางที่ดี แต่
ยังไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ทั่วถึง ยังจ าเป็นต้องมี
การด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 

 
๓๐ก.ย.๒๕๖5/ 

ส่วนราชการ 
ทุกกอง 

              
                                                                                               
                                                                                                ชื่อผู้รายงาน 
                                                                                      (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
                                                                    นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
                                                                วันที่  14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖53 



แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 

 ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลท่าช้าง  ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ             
พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 จากผลการสอบทานดั งกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า  การควบคุมภายในของ            
เทศบาลต าบลท่าช้าง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง        
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการาควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

  (นายกษิต  พลวัน) 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

  วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 


