
แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
๑.  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล 
 

วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พื้นที่ของประชาชน เพื่อสนองตอบต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

   
  การจัดท าแผนพัฒนา
ไม่ครอบคลุมปญัหา   
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บาง
ปัญหาปัญหาเกิดขึ้น
ภายหลังการจัดท าแผน
แล้วเสร็จ ท าให้ต้องมี
การปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ 
แผนพัฒนาบ่อยครั้ง 

 
๑. รณรงค์ให้ประชาชน
และเผยแพร่ความรูเ้รื่อง
บทบาทของประชาชน 
๒. มีการประชาสัมพันธ์
เชิญชวน และมีกิจกรรม
ที่ส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ความสนใจร่วมประชุม
มากขึ้น 
๓. จัดให้มีการประชุมใน
วาระโอกาสที่ชาวบ้าน
มาร่วมตัวกันมาก ๆ  
4. มีการประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนา ตามขั้นตอน 

 

 
1. อบต.ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบและ
วิธีการจัดการประชุม
ประชาคมเพื่อเอื้ออ านวย
ต่อประชาชนเพื่อให้เข้ามา
มีส่วนรวมตลอดทุกปี  
2. โครงการต่าง ๆ ท่ีเสนอ
จากประชาชนมักถูกลด
ล าดับความส าคญัใน
ขั้นตอนน าเข้าบรรจุใน
แผน 
3. โครงการ/กิจกรรม ท่ี
บรรจไุว้ในแผนพัฒนา
ส่วนมากและยังขาดความ
ชัดเจนในกลุ่มของ
เป้าหมาย สถานท่ีและ
งบประมาณ 

 
1. การพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ไม่ตรงกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
2. ระดับความส าเร็จใน
การน าโครงการใน
แผนพัฒนามา
ด าเนินการ น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  

 

 
1. รณรงค์และเผยแพร่
ความรู้เรื่องบทบาทของ
ประชาชนมากขึ้น 
2. มีการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการอืน่ เพื่อ
ร่วมประชุมพร้อมกัน  
3. มีการส ารวจตรวจสอบ
พื้นที่และงบประมาณก่อน
บรรจุโครงการเข้า
แผนพัฒนาฯ 
4. ตรวจสอบความเป็นไป
ได้ของโครงการที่จะบรรจุ
เข้าแผนพัฒนา กับผู้น า
ชุมชนก่อน 
5. มีการปรับและทบทวน
แผนพัฒนาเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของ
ประชาชน ในระหว่างป ี

 
ส านักปลดั 
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แบบ ปค.5 (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     6. บรรจุโครงการที่จ าเป็น 
และสามารถด าเนินการได้
จริงและมีงบประมาณ
ด าเนินการเพียงพอ 

 

กิจกรรม 
 2. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้อง
ถูกต้องตามระเบียบและครอบคลมุตาม
แผนพัฒนา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

    
1. การจดัท าข้อบัญญตัิ
ยังไม่ครอบคลุมตาม
แผนพัฒนาของ อบต. 
2. มีการโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณบ่อยครั้ง 
3. มีการเปลีย่นแปลง
ระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

 
1. ปฏิบัติตามระเบยีบ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
2. วางแผนการจัดท า
งบประมาณให้สมดุล
เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ตลอดปีงบประมาณและ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
3. ก าชับการวางแผน
เสนอโครงการของแต่ละ
ส่วนงานควรเป็น
โครงการที่มีความเป็นไป
ได้และต่อเนื่อง 

 
1. งบประมาณด้านการ
พัฒนามีอย่างจ ากัด ไม่
สนองต่อความต้องการ
ตามแผนพัฒนา 
2. มีการโอนงบประมาณ
และเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
ฯ ต่างหมวดรายจ่าย 
3. มีค่าใช้จ่ายในส่วนงบ
รายจ่ายประจ าค่อนข้างสูง 

 
1. การจดัท าข้อบัญญตัิ
ยังไม่ครอบคลุมตาม
แผนพัฒนาของ อบต. 
2. มีการโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณบ่อยครั้ง 
3. มีการเปลีย่นแปลง
ระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

 
1. ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มีการวาง
แผนการจดัท างบประมาณ
ให้สมดลุเพียงพอต่อการใช้
จ่ายตลอดปีงบประมาณ
และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
2. ด าเนินการจัดท าแผน
ด าเนินงานประจ าปี และ
ด าเนินการไปตามแผน
ด าเนินงาน 
 

 
ส านักปลดั 
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 แบบ ปค.5 (ต่อ)  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ
ในพื้นที่และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดใหห้ายจาก
การติดยา และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
 

 
ยังมีเยาวชนและ
ประชาชนเป็นผู้คา้/ผู้
เสพยาเสพตดิ ในพื้นที่ 
 

 
1. รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติด 
2. จัดท าโครงการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรม 
3. ด าเนินการค้นหา
ผู้ขายและผูเ้สพ เพื่อส่ง
บ าบัดฟื้นฟู 
4. ให้ผู้น าชุมชนมสี่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแล 
แจ้งเบาะแส 

 
  การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ ยังคงมีการ
ระบาดของยาเสพตดิใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท า
ให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ 
ตามมา เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปญัหา
ครอบครัว ปัญหาสังคม 
เป็นต้น 
 

 
ยังมีเยาวชนและ
ประชาชนเป็นผู้คา้/ผู้
เสพยาเสพตดิ ในพื้นที่ 
 

 
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด 
2. จัดท าโครงการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพตดิและ
ปัญหาอาชญากรรม  
3. ด าเนินการค้นหาผู้ขาย
และผูเ้สพ เพื่อส่งบ าบัด
ฟื้นฟ ู
4. ให้ผู้น าชุมชนมสี่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแล แจ้ง
เบาะแส 

 
ส านักปลดั 
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  แบบ ปค.5 (ต่อ) 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัยในต าบลมีความรวดเร็ว 
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย 
 

 
1. เป็นเขตพื้นที่ ที่ไม่
แหล่งต้นน้ าหรือนอก
เขตชลประทาน ท าให้
ขาดแคลนน้ าอุปโภค  
น้ าส าหรับการ
การเกษตรและเลีย้งสัตว์ 
ในช่วงฤดูแล้ง 
2. เกิดน้ าท่วมไหลหลาก
ในช่วงฤดูฝนตกชุก 
เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่
ราบสูง เป็นเชิงภูเขา 

 
1. จัดท าแผนรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุและ
ผลกระทบจากสาธารณ
ภัย 
2. จัดตั้งอาสาสมัคร
เครือข่ายเตือนภัยใน
หมู่บ้าน 
3. ปรับปรุงแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 4. มีการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ผู้ปฏิบัตงิาน   อย่าง
สม่ าเสมอ 

 
1. การควบคมุที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ ในการแก้ไข
ปัญหาต้องประสานความ
ช่วยเหลือกับพ้ืนท่ี
ข้างเคียงและหน่วย
ราชการอื่น  
2. ปัญหาการขาดความ
ร่วมมือจากอาสาสมัคร 
ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 
1. ในฤดูแล้งเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ในพ้ืนท่ี 
2. ในฤดูแล้งประชนขาด
แคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
และท าการเกษตร 
3. ในฤดูฝนเกดิฝนตก
ชุกน้ าท่วมขัง พ้ืนท่ี
เกษตรได้รับความ
เสียหายบางส่วน 
 
 

 
1. จัดท าแผนรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุและ
ผลกระทบจากสาธารณภัย 
2. จัดตั้งอาสาสมัคร
เครือข่ายเตือนภัยใน
หมู่บ้าน 
3. ปรับปรุงแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 4. มีการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ผู้ปฏิบัติงานอยา่ง
สม่ าเสมอ 
5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานใหเ้พียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
 

 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



-4- 
แบบ ปค.5 (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้
อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม 
 2. เพื่อให้มีการพัฒนาจดัเก็บรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
1.การจดัท า แผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน
ไม่แล้วเสร็จเนื่องจาก
ขาดบุคลากรผู้จดัท า
ทางด้านแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินท าให้
การส ารวจที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างยังไม่
ครอบคลมุ 
2.ขาดงบประมาณใน
การจัดท าโครงการ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  

 
1.ปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 
2. มีการติดตาม
ประเมินผลจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
 
 
 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่
ยังไม่มีความพียงพอ 
เนื่องจากจะต้องมี
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบด้าน
แผนที่ภาษีท่ีมีความรู้
ความสามารถและเชียว
ชาญในการใช้โปรแกรม
แผนที่ภาษีโดยตรง    
(Ltax gis) 
 
 
 

 

 
1.ขาดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในด้านแผน
ที่ภาษีโดยตรงซึ่งเป็น
งานเกี่ยวกับโปรแกรม
แผนที่ภาษีรวมถึงการ
ออกส ารวจภาคสนาม 
2.มีการท าทะเบียน
ทรัพย์สินและทะเบยีน
คุมผู้ช าระภาษียังไม่
ครบถ้วน  
 
 
 

 
1.จัดหาเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบในด้านแผนที่
ภาษีโดยตรง ซึ่งเป็นงาน
เกี่ยวกับแผนท่ีภาษรีวมถึง
การออกส ารวจภาคสนาม 
2.จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอในการจัดท า
โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  
 
 

 

 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
6. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด สามารถจัดเก็บรายละเอยีดครบทุก
ประเภทเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
 

 
  1.ผู้มีหน้าที่ช าระภาษี
ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ช าระภาษ ี
2.งานจัดเก็บรายไดไ้ม่
สามารถติดต่อเจ้าของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้
มาช าระภาษีเนื่องจาก
ย้ายที่อยู่และไมไ่ดเ้ป็น
คนในพ้ืนท่ี 

 
1. ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตภิาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.2562 โดย
เคร่งครดั 
2.ปฏิบตัิตามพระราช          
บัญญัตภิาษีป้าย พ.ศ.
2510 และแกไ้ข
เพิ่มเตมิและปฏิบัตติาม
กฎกระทรวงอัตราภาษี
พ.ศ.2563 

  
1. การปฏิบัติงานจะต้อง
ยึดระเบียบกฎหมายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และภาษีปา้ย 

 
1.ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของการเสียภาษี
และผูเ้สยีภาษีบางราย
ไม่สะดวกในการเดินทาง
มาช าระภาษีจึงท าให้ม ี
ยอดภาษีค้างช าระ  
 

 
1.จัดท าสื่อในการ
ประชาสมัพันธ์ เช่น    
ป้ายประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษีประจ าปี โดยมี
การประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย 
2. เพิ่มช่องการช าระภาษี
ให้มากข้ึน เช่น ทาง
ออนไลน์ ผ่านเคาเตอร์
ธนาคาร เป็นต้น 

 
กองคลัง 
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แบบ ปค.5 (ต่อ) 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 2. เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ถูกต้องครบถว้นและเป็น
ปัจจุบันมาปรบัปรุงทะเบยีนผู้เสียภาษีและ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจดัเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 
3. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายไดม้ีวิธีการ
และหลักเกณฑ์การจดัเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนเรง่รัดการ ไม่
มีลูกหนี้ค้างช าระ สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.มีค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
4.ให้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัต ิ
งานเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้และปฏิบัติงาน 
5.ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายให้ประชาชน
รับทราบข้อมลูข่าวสาร
ภาษีที่ดินและสิ่ง     
ปลูกสร้าง 
6.ท าการออกหนังสือ 
แจ้งและทวงถามตาม 
ระเบียบต่อผูม้ีหน้าที ่
เสียภาษ ี
7. การออกพ้ืนท่ีเพื่อให้
บริการแก่ประชาชนผู้
เสียภาษีและสรา้งความ
เข้าใจอันดีกับประชาชน
ผู้เสยีภาษ ี

2.เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ท าหนังสือแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านประชาสมัพันธ์
เมื่อมีการซื้อขายที่ดินและ
ให้น าส าเนาโฉนดที่ดินที่
เกี่ยวข้องมาแจ้ง
เปลี่ยนแปลงประโยชน์
การใช้ที่ดินกับงานจัดเก็บ
รายได้ทราบเพื่อน ามา
ปรับปรุงเป็นฐานข้อมลูที่
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน
หรือกรณีเปลีย่นแปลงท่ี
อยู่ใหม่ในการช าระภาษ ี

 3. มีการจัดท าแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์อัตราภาษี
และแนะน าช่องทางการ
ช าระภาษ ี
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แบบ ปค.5 (ต่อ) 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
7. งานการเงินและบัญชี 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดท าฎีกา
เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอก
งบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษา
เงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.เพื่อให้การด าเนินการด้านการเงินและบัญชี
มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน ลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่าย 
4. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงิน
ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

 
 
1. หน่วยงานผูเ้บิกไม่
ศึกษางบประมาณ
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องท าให้เกิด
ความผิดพลาด 
2.หน่วยงานผูเ้บิกวาง
ฎีกาล่าช้าและเร่งด่วน
ท าให้หน่วยงานคลังมี
ระยะเวลาในการตรวจ
ฎีกาน้อย 

 
 
1.ถือปฏิบัตติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับ-การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และแกไ้ข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี4) พ.ศ.
2561  
2. มีค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 
 
1.สอบทานการปฏิบัติงาน
ให้ เป็ น ไปตามระ เบี ยบ 
ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร แ ล ะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
2.มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้
ค รบ ถ้ วน ถู ก ต้ อ งก่ อ น
ด าเนินการเบิกจ่ายในแต่
ละรายการ 
3 .มี ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
ด า เนินงานควบคุมการ
ปฏิบัติ งานด้านการเงิน
และบัญ ชีให้ เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

 
 
1.การจดัเก็บเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 
2. มีการเร่งรดัการ
เบิกจ่ายแตเ่อกสารไม่
ครบถ้วน 
 
 

 
 
1.ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ย่อยแต่ละกองได้
ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รับรองความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจ่าย 
2. เจ้าหน้าที่การเงินและ
หัวหน้ากองคลังมีการสอบ
ทานการเบิกจ่ายตาม
ขั้นตอน 
3. ก าหนดขั้นตอนการ
จัดส่งฎีกาในแตล่ะ
ประเภท 

 
 

กองคลัง 
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แบบ ปค.5 (ต่อ) 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
8. การจดัซื้อจัดจา้งและงานพัสด ุ

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดหา 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพยส์ินเป็นไปตามความ
เหมาะสมคุม้ค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุดต่อทางราชการ ประชาชน มีระบบ
การควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง 
2. เพื่อให้การบริการงานทะเบยีนและ
ทรัพย์สินและพัสดุปฏิบตัิงานให้เปน็ไปตาม
พระราชบัญญัติและระเบยีบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้าง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อ
เกิดประโยชน์มากทีสุ่ดและถูกต้องตรวจสอบ
ได ้

 
1.เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ด้านพัสดไุม่เพยีงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
2.ระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจท่ีไม่ชัดเจน 

 
1.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุฯ 
2.ส่งเจา้หน้าท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย     
ในงานพัสดุ 
3.การจดัซื้อจัดจ้างและ
การจ าหน่ายทรัพย์สินมี
การปฏิบัตติามระเบยีบ
และหนังสือสั่งการของ
ทางราชการ 
4.มีการจัดท าทะเบียน
คุมตามระเบยีบฯ 
5.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบพัสดุโดยตรง 

 
1.การจัดซื้อจัดจ้างได้มี
การ เพิ่ มความละเอี ยด
รอบคอบของเอกสารท าให้
มี ค ว าม ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง
เอกสาร 
2.มีการจัดท าทะเบี ยน
ทรัพย์สิน 
3.มีการตรวจสอบเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.เอกสารเบิกจา่ยที่ไม่
ครบถ้วน 
2.มีระเบียบกฎหมาย
ใหม่ท่ีออกมาใช้บังคับ 
3. ปริมาณงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้างมีมากและมีการ
เร่งรัดการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ก าชับให้หน่วยงาน
เจ้าของเจ้าของ
งบประมาณจัดท าแผนการ
เบิกจ่ายให้ตรงแต่ละไตร
มาส 
2.จัดท าทะเบียนคมุวัสดุ
สิ้นเปลืองให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองคลัง 
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แบบ ปค.5 (ต่อ) 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
9. การส ารวจ ออกแบบ และการประมาณ 
   ราคา 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การส ารวจ การออกแบบ การเขียน
แบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างให้ถูกต้อง การปฏบิัติงานให้
เป็นตามระเบยีบ กฎหมายย ข้อบงัคับ      
มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และเกดิ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและประชาชนได้รับ
ความคุ้มค่าอยา่งแท้จริง 
 

 
1. เจ้าหน้าท่ีด้านงาน
ก่อสร้างไมเ่พียงพอ 
2. จ านวนโครงการมี
มากและมีข้อจ ากัดเรื่อง
ระยะเวลาด าเนินการ 
3. การส ารวจ ออกแบบ
และประมาณราคา ยัง
ขาดความแม่นย า มี
ข้อผิดพลาด เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดเรื่องเวลา และ
ระเบียบหนังสือสั่งการ 
 

  
๑. สรรหาเจ้าหน้าท่ีเพิม่
ให้มีจ านวนให้พอเหมาะ
กับปริมาณงานท่ีมีอยู ่
2. ส่งเจ้าหน้าท่ีรับการ
อบรมสมัมนาใน
หลักสตูรที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
3. ถือปฏิบัตติาม
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครดั 

 
1. ความผันผวนของราคา
วัสดุ และน้ ามัน  
2. มีการแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงพื้นที่
ด าเนินการในขั้นตอนการ
จัดท างบประมาณ 
 

 
1. เจ้าหน้าทีย่ังไม่
เพียงพอและขาดความ
ช านาญเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัต ิ
2. ราคาวัสดมุีการความ
ผันผวนสูงขึ้นท าให้
งบประมาณที่ตั้งไวไ้ม่
เพียงพอ 
3. จ านวนโครงการ
ก่อสร้างมีจ านวนมาก 
ท าให้การปฏิบัตไิม่
ทันเวลา 

 
1. ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบ
ใหม่ ๆ และใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
และแม่นย า 
2. ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไป
ตามแผนด าเนินงาน 

 
กองช่าง 
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แบบ ปค.5 (ต่อ) 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
10. การบริหารกิจการประปา 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การบริหารงานกิจการประปาปฏิบัติ
ถูกต้องและเรยีบร้อยตามระเบยีบของทาง
ราชการ และมีน  าอุปโภค บริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 
 

 
1. ในฤดูแล้งปริมาณ
น้ าประปายังไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการ ท าให้
เกิดปัญหาน้ าประปาไม่
ไหลในหลายจดุ 
2. การบริหารกิจการ
ประปามคี่าใช้จ่ายที่สูง 
และรายได้จากการเก็บ
ค่าน้ าไมเ่พียงพอ 

  
๑. สรรหาเจ้าหน้าท่ีเพิม่
ให้มีจ านวนให้พอเหมาะ
กับปริมาณงานท่ีมีอยู ่
2. ส่งเจ้าหน้าท่ีรับการ
อบรมสมัมนาใน
หลักสตูรที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเมื่อมีการเปดิ
อบรมสมัมนา 
3. จัดท าแผนท่ีระบบ
ประปา ในพ้ืนท่ีเพื่อให้
สะดวกในการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา 
4. จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ี
อยู่เวรเฝ้าระวังรับแจ้ง
ท่อประปาแตกรั่ว 

 
1. ช่วงหน้าแล้งการจ่าย
น้ าประปาไม่เพียงพอและ
จ านวนครัวเรือนที่ใช้
น้ าประปามมีาก  
2. ประชาชนต้องมสี่วน
ร่วมในการช่วยกันดูแล
รักษา และแจ้งเหตุหาก
เกิดเหตุท่อประปาแตก 
4. บางจุดท่อเมนประปามี
อายุการใช้งานมานานท า
ให้แตกรั่วได้ง่าย 

 
1. เจ้าหน้าท่ียังขาด
ความช านาญเกี่ยวกับ
งานท่ีปฏิบัต ิ
2. ในฤดูแล้งปริมาณ
น้ าประปายังไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการ ท าให้
เกิดปัญหาน้ าประปาไม่
ไหลในหลายจดุ 
3. การบริหารกิจการ
ประปามคี่าใช้จ่ายที่สูง 
และรายได้จากการเก็บ
ค่าน้ าไมเ่พียงพอ 

 
1. จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม
และศึกษาหาความรู้
เพิ่มเตมิ 
3. หาแหล่งน้ าผิวดินขนาด
ใหญ่ เพื่อผลติน้ าประปา 
เนื่องจากประปาบาดาล
มักจะขาดน้ าในช่วงฤดู
แล้ง 

 
กองช่าง 
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แบบ ปค.5 (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
11.  การซ่อมแซมดูแลไฟฟ้าสาธารณะ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การการบริหารไฟฟ้าสาธารณะ
เป็นไปอย่างท่ัวถึง และมีคณุภาพ ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสดุ 
 

 
การซ่อมแซมดูแลไม่
สามารถด าเนินการได้
ทันท่วงที 
 

  
๑. มีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับ
จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์
ไฟฟ้า อย่างเพียงพอ 
2. มีเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบอย่างเพียงพอ 
3. มีหนังสือรับแจ้ง
ไฟฟ้าสาธารณะเสยี และ
รับแจ้งทางโทรศัพท์ 
 

 
1. เจ้าหน้าท่ีต้องส ารวจ
ตรวจสอบความเสียหาย
ตามวงรอบ ปัจจุบันท า
เดินการตามการรับแจ้ง
เท่านั้น 
2. ประชาชนต้องมสี่วน
ร่วมในการช่วยกันดูแล
รักษา และแจ้งเหตุหาก
เกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือช ารุด 

 
1. เจ้าหน้าท่ียังขาด
ความช านาญเกี่ยวกับ
งานท่ีปฏิบัต ิ
2. การควบคุมดูแลการ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะยังไม่รอบคอบ
รัดกุม  
3. จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะมมีาก ท าให้
การซ่อมแซมดูแลไม่
สามารถด าเนินการได้
ทันท่วงที 
 

 
1. จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม
และศึกษาหาความรู้
เพิ่มเตมิ 
3. ตรวจสอบการเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อย่าง
เคร่งครดั จาก
ผู้บังคับบัญชา 
4. เจ้าหน้าท่ีส ารวจ
ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ
ตามวงรอบ 
 

 
กองช่าง 
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แบบ ปค.5 (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
 12. การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อส่งเสริมผลติภณัฑ์ท้องถิ่น ผลิตภณัฑ์
ชุมชนให้มีมูลค่าเพิม่ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได ้
 
 
 
 
 
 

 
๑.การไม่เขม้แข็งของ
ชุมชนและกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ  
๒.ขาดความต่อเนื่องใน
การด าเนินการและการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 
3. ขาดตลาดรองรับ
สินค้าท่ีผลิตได ้
 

  
๑. มีการส่งเสริมอาชีพ
โดยสามารถกู้ยืมเงิน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ได้โดยการจัดตั้งกลุ่ม 
๒. มีการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ และ
ศึกษาดูงาน 

 
1 เงินทุนยังไม่เพียงพอใน
การผลิต และต้องมีการ
ส่งเสริมในด้านอ่ืน  ๆ เช่น 
การตลาด การออกแบบ
บรรจภุัณฑ์ เป็นต้น 
 2.  กลุ่มที่ได้จัดตั้งข้ึน ไม่
เข้มแข็งเนื่องจากสมาชิก
ขาดความรู้ ขาดจิตส านึก
ในการเสียสละ หวังพึ่งแต่
ส่วนราชการ   

 
๑. การไม่เข้มแข็งของ
ชุมชนและกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ  
2. ขาดตลาดรองรับ
สินค้าท่ีผลิตได ้
 

 
1. ให้การสนับสนุนเงินทุน
มากขึ้น 
2. ประสานหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการผลิต 
3. ส่งเสริมและพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ 
ความสามารถมากข้ึนใน
การดูแลส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ
ในพื้นที่ 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ปค.5 (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
 13. การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ    ผู้พิการ 
และผูป้่วยเอดส ์
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การด าเนินการด้านสวสัดกิารเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผูสู้งอายุ      
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เป็นไปโดย ทั่วถึง
รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
 

 
1. ยังมีการจา่ยเงินผดิ
เนื่องจากการเสียชีวิต 
และย้ายภูมลิ าเนา 
๒. การขึ นทะเบยีนเกิน
ระยะเวลาก าหนดท าให้
เสียสิทธ์ิ 
๓.การยา้ยภมูิล าเนาของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และการเสียชีวิต 
และไม่ได้มาขึ้นทะเบียน
ทันทีท าให้ไม่ไดร้ับเงิน
ต่อเนื่อง 
 

 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
เข้ารับการอบรม 
2. ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบและ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
3. ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้เข้าใจในการขึ้น
ทะเบียน และสิทธิ
ประโยชน์ตา่ง ๆ ของผู้
ได้รับการสงเคราะห์
อย่างสม่ าเสมอ ผ่านทาง
ผู้น าชุมชน ระบบ
กระจายเสียง และ
วารสารแผ่นพับ 
4. ก าหนดวัน เวลาใน
การจ่ายเบีย้ยังชีพฯ ให้
ชัดเจน 

 
๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจ
ขั้นตอนในการรับเบีย้ยัง
ชีพและการมอบอ านาจให้
รับเบี้ยยังชีพ 
๒.ผูร้ับเบี้ยยังชีพหรือ
ผู้แทน ไม่แจ้งย้ายที่อยู่
และการเสยีชีวิต 

 
1. การย้ายภูมลิ าเนา
แล้วไมม่าขึ้นทะเบยีน
ใหม่กับ อปท. แห่งใหม่ 
ไม่แจ้งย้ายให้ อปท. เดมิ
ทราบ ท าให้เสียสิทธิใน
การรับเงินไม่ต่อเนื่อง 
2. การตดิตามผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ ให้มา
ลงทะเบียนซึ่งบางรายไม่
สามารถติดต่อได้ 
เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่  

 
๑. สรา้งความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้น าชุมชนและ
ญาติในเรื่องผลประโยชน์
ของการแจ้งการเสยีชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ และการย้าย
ภูมิล าเนา 
2. จัดอบรมสร้างความ
เข้าใจใน   การจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ให้กับผู้ไดร้ับการ
สงเคราะห์ และผู้น าชุมชน 
3. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การศึกษาอบรม และ
ติดตามการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัดจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 



-13- 
แบบ ปค.5 (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
 14. การให้การสงเคราะห์ผูย้ากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การส่งเคราะห์ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสเป็นไปอย่างทันถ่วงที ทั่วถึงและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

 
1. การให้การช่วยเหลือ
ไม่เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ ที่จะส่งเสรมิให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดตาม
ระเบียบ 
2. การประสานงานให้
การช่วยเหลือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมี
หลายขั้นตอน ท าให้การ
ช่วยเหลือล่าช้า 
 

 
1. มีการประสานการ
ช่วยเหลือกับหน่วยงาน
เครือข่าย 
2. ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบและ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
3. มีการออกพ้ืนท่ี 
ร่วมกับผู้น าชุมชน ใน
ส ารวจและตดิตามผลใน
การให้การช่วยเหลือ 
4. จัดตั้งงบประมาณใน
การให้การช่วยเหลือ
อย่างเพียงพอและ
ถูกต้องตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 

 
๑. ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส ไม่มีญาติพี่
น้อง หรือผู้น าชุมชน มา
แจ้งขอรับการช่วยเหลือท า
ให้ขาดโอกาสในการรับ
การช่วยเหลือ 
๒.ผูย้ากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสส่วนใหญ่จะ
ขาดหลักฐานทางทะเบยีน
ราษฎร์ท าใหไ้มส่ามารถให้
การช่วยเหลือได้เต็มที ่
 

 
1. การให้การช่วยเหลือ
ไม่เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ ที่จะส่งเสรมิให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดตาม
ระเบียบ 
2. การประสานงานให้
การช่วยเหลือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมี
หลายขั้นตอน ท าให้การ
ช่วยเหลือล่าช้า 
 

 
๑. สรา้งความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้น าชุมชนและ
ญาติในเรื่องการแจ้งขอรับ
การช่วยเหลือ 
2. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุน
การให้การช่วยเหลือ 
3. จัดตั้งงบประมาณใน
การให้การช่วยเหลืออย่าง
เพียงพอและถูกต้องตาม
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การ 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-13- 
แบบ ปค.5 (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
 15. การบริหารงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การปฏิบัติงานในหนา้ที่ความ
รับผิดชอบเก่ียวกับศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
นิเทศและประกนัคุณภาพการศกึษาและ
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมายมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากข้ึน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
 

 
๑.ครูผู้ดูแลเด็กยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
งานการศึกษาปฐมวัย 
๒. บุคลากรไม่เพียงพอ 
ท าให้การปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ มีความล่าช้า
และอาจมคีวาม
ผิดพลาดได ้เช่น งาน
ดา้นการเงินและพัสดุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  
๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมการจัดท า
หลักสูตรตลอดจน
มาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
๒. จัดท าค าสัง่แบ่ง
มอบงานในหน้าที่
รับผิดชอบอยา่งชัดเจน 

   
 ระเบียบ กฎหมายที่
น ามาบังคบัใช้ไม่เหมาะ
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
มีขนาดเล็ก หรือที่มี
โครงการอัตราก าลังไม่
มาก 
  

 
๑.ครูผู้ดูแลเด็กยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
งานการศึกษาปฐมวัย 
๒. บุคลากรไม่เพียงพอ 
ท าให้การปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ มีความล่าช้า
และอาจมคีวาม
ผิดพลาดได ้เช่น งาน
ด้านการเงินและพัสดุ
ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 

 
1.จัดส่งพนักงานสว่น
ต าบลที่มีส่วนเก่ียวข้อง
รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เข้า
รับการอบรมในหลักสูตร
ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
2.สรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษา
และยกระดับมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แบบ ปค.5 (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
 16. การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องตน้และการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ให้ติดโรค 

 
ยังพบเด็กป่วยจาก
โรคติดต่อ 

  
๑. ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่
เชื้อโรค 
๒. ปลูกฝังให้เด็กรักษา
ความสะอาด  ดูแล
รักษาสุขภาพตนเองได ้
3. ตรวจสุขภาพเด็กทุก
เช้าก่อนเข้าห้องเรียน 
4. รักษาความสะอาดใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ดูแลท าความสะอาด
สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
น้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

   
 การติดตามการแพร่
ระบาดของโรคระบาด
โดยดูผลจากการมีผูป้่วย
ลดลงและการแพร่
ระบาดในพื้นทีล่ด
น้อยลง 
  

 
ยังพบเด็กป่วยจาก
โรคติดต่อ 

 
1.ปฏิบัติตามค าแนะน า
ของกระทรวง
สาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด 
2.หน่วยงานสาธารณสุข 
รพ.สต.ประจ าต าบล ลง
พื้นที่คัดกรองเด็กและมี
การตรวจสุขภาพ ให้
ความรู้แก่ครูและ
ผู้ปกครองเก่ียวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



-15- 
แบบ ปค.5 (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
17. การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโรนา  
     19 (COVID-19) 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
เชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และสร้าง
ความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝา้
ระวังและการดูแลตนเองไม่ให้ตดิโรคฯ 
 
 
 

 
1. มีการระบาดในพ้ืนท่ี
มีผู้ป่วยและผู้เสยีชีวิต 
2. มีประชาชนท่ีได้รับ
การฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 
เข็ม และไม่ครอบคลมุ
ทุกคน 
3. ไมม่ีสถานท่ีกักตัว
ส าหรับผู้มีความเสี่ยงใน
พื้นที่  
4. ยังมีประชาชนท่ีขาด
ความตระหนักในการ
ป้องกันและดูแลคนเอง
ให้ห่างไกลจากโรคติด
เชื้อฯ 
 

 
1. มีการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์การป้องกันโรค 
ให้กับประชน 
2. ท าการตรวจหาผู้ตดิ
เชื้อโรคเชิงรุก เพื่อคัด
ผู้ป่วยและกลุม่เสีย่งออก
โดยเร็ว 
3. ร่วมมือกับ รพ.สต.
ประจ าต าบลฉดีวัคซีน
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. ออกฉีดพ่นยาพื้นท่ี
เสี่ยง 

 
ประชาชนมีการระมดัระวัง
มากขึ้น ใส่หน้ากาก
อนามัยออกจากบ้าน 
100 % และใช้ชีวิตแบบ
วิถีใหม ่
 

 
1. มีการระบาดในพ้ืนท่ี
ยังพบผู้ป่วย และผู้เสี่ยง
สูง 
2. การรณรงค์การฉีด
วัคซีนในพ้ืนท่ีและ
ปัจจุบันยังไม่ครอบคลมุ 
3. ไมม่ีสถานท่ีกักตัว
ส าหรับผู้มีความเสี่ยงใน
พื้นที่  
4. ยังมีประชาชนท่ีขาด
ความตระหนักในการ
ป้องกันและดูแลคนเอง
ให้ห่างไกลจากโรคติด
เชื้อฯ 

 
1. จัดหาสถานท่ีกักตัว
ส าหรับผู้ป่วยและผู้เสีย่งใน
พื้นที ่เพื่อแยกตัวออกจาก
ครอบครัว 
2. ท าการตรวจหาเชือ้โรค
เชิงรุก เพื่อคัดผู้ป่วยและ
กลุ่มเสี่ยงออกโดยเร็ว 
3. สรรหาบุคลากรด้าน
สาธารณสุขใหเ้พียงพอ 
4. จัดสรรงบประมาณใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการระบาดของโรค
ติดเชื้อฯ 
 
 

 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-16- 
แบบ ปค.5 (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
18. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การจดัการขยะมูลฝอยถูกต้องตาม
หลักการจดัการขยะมลูฝอย 
2. เพื่อป้องกันและควบคมุการแพร่กระจาย
เชื้อโรคที่เกิดจากขยะมลูฝอย 
3. เพื่อจัดการและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมท่ี
ยั่งยืนรวมทั้งเป็นการสร้างจติส านกึในการ
รักษาความสะอาด 
 
 
 

 
1. การคดัแยกขยะของ
ประชาชนพ้ืนท่ียังไม่
เป็นไปตามหลัก 3RS 
ท าให้ขยะที่ทาง อบต.
จัดเก็บยังมีปริมาณมาก 
2. ยังมีขยะมูลฝอย
ตกค้าง โดยเฉพาะสอง
ข้างถนน 
 
 
 

 
1. มีการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ต้นทาง (3 Rs) เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้และมี
ส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะ 
2. มีการจัดท าแผนการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
3. จัดหาเจ้าหน้าท่ีใน
การจัดเก็บขยะให้
เพียงพอกับปริมาณขยะ 
4. มีแหล่งเรียนรู้การคดั
แยกขยะครบทุกหมู่บ้าน 

 
ยังมีขยะตกค้างในพ้ืนท่ี 

 
1. ประชาชนในพ้ืนท่ี
ยังให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการคัด
แยกขยะค่อนข้างน้อย 
2. ประชาชนยังขาด
จิตส านึกในการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 
3. มีจ านวนครัวเรือน
และหมู่บา้นจัดสรร
เพิ่มขึ้นท าให้มีปริมาณ
ขยะเพิ่มมากขึ้น 
4. ยังไมม่ีสถานท่ีทิ้งขยะ
ติดเชื้อในพื้นที่ 
 

 
1. ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 
2. จัดท าแผนปฏิบตัิการ
เรื่องขยะมลูฝอยโดยให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วม 
 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

          (ลงชื่อ)....................................................... 
                             (นายกษชพัฒน์  ธนดิฐภักดีพงศ์) 
                              ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
                                                วันที่  17  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564 
 
 



 
 
 

 


