
                                            แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินการส้ินสุด 30 กนัยายน 2561 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

1.กจิกรรมโครงการจัดเกบ็

ข้อมูลเพ่ือการวางแผนพฒันา 

งานนโยบายและแผน 

วตัถุประสงค ์

-เพื่อใหแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน

นาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ใชแ้ผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปีเป็นกรอบในการ

จดัทาํงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติมและงบประมาณจาก

เงินสะสม โดยนาํโครงการ 

พฒันาในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ความเส่ียง 

-จาํนวนโครงการมี

จาํนวนมาก 

-ประชาชนเสนอ

โครงการใหม่ๆ เสมอ 

- สาํรวจขอ้มูล

โครงการใหเ้ป็น

ปัจจุบนั 

- ใหค้วามรู้แก่

ประชาชนในการ

เสนอโครงการเพื่อ

แกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อน 

- เพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงแผน

ตามขั้นตอนและ

ระเบียบกฎหมาย 

- ตรวจสอบ 

-โครงการในแผนมี

จาํนวนมากตอ้งใช้

เวลาในการสาํรวจ 

- ประชาชนท่ีมาเขา้

ร่วมประชุม

ประชาคมไม่ตรง

กลุ่มเป้าหมาย 

- การเพิ่มเติมแผน

เป็นไปตามขั้นตอน

ของระเบียบ 

- การตรวจสอบ

โครงการส่วนใหญ่

มีในแผนพฒันา 

ความเส่ียง 

-จาํนวนโครงการมี

จาํนวนมาก 

-ประชาชนเสนอ

โครงการใหม่ๆ 

เสมอ 

-ใหมี้การทบทวน

แผนพฒันาทอ้งถ่ินให้

โครงการมีความกระชบั

ถูกตอ้ง ตรงตามความ

ตอ้งการของประชาชน

มากท่ีสุด 

-สร้างการเรียนรู้ใหก้บั

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ใหม้ากข้ึน 

- การเพิ่มเติม

เปล่ียนแปลงแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตาม

ขั้นตอนของระเบียบ 

งานนโยบาย

และแผน 

-นกัวเิคราะห์

นโยบายและ

แผนและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

ส่ีปีไปจดัทาํงบประมาณตาม

ปีท่ีกาํหนดไว ้

- เพื่อให้ระดบัความสาํเร็จ

ของการจดัทาํแผนเป็นไป

ตามเป้าหมาย คือ นาํแผนไป

จดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายและดาํเนินการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไป

ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

การจดัทาํแผนพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 

 โครงการท่ีนาํไป

จดัทาํงบประมาณมี

ในแผนพฒันา

หรือไม่ 

-ระเบียบ

กระทรวงมหาดไท

ยวา่ดว้ยการจดัทาํ

แผนพฒันาของ

อปท.พ.ศ. 2548 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม

จนถึงปัจจุบนั 

- หนงัสือสั่งการ/

หนงัสือซกัซอ้ม

แนวทางการจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

 

 กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันา

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบนั 

-ใหมี้การจดัเก็บรายงาน

การประชุมประชาคม 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการฯ และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้

เรียบร้อย คน้หาง่าย 

 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

2. กจิกรรมการจ่ายเบีย้ยงัชีพ

ผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร/ผู้ป่วยเอดส์ 

งานสวสัดิการสังคม 

วตัถุประสงค ์

 - เพื่อใหก้ารปฏิบติังานดา้น

เบ้ียยงัชีพเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงั

ชีพผูสู้งอายขุององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2552 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม

จนถึงปัจจุบนั 

- เพื่อใหก้ารจ่ายเงินเบ้ียยงั 

ชีพผูสู้งอายมีุความถูกตอ้ง   

ความเส่ียง 

-การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 

ผูป่้วยเอดส์ มีความ

ล่าชา้  

สาเหตุ 

ขอ้มูลของผูม้า

ลงทะเบียนไม่

สมบูรณ์ เช่น สมุด

บญัชีเงินฝากธนาคาร

ใชไ้ม่ไดท้าํใหเ้กิด

ความล่าชา้ในการ

ดาํเนินงานเจา้หนา้ท่ี

ไม่สามารถตรวจสอบ 

-คาํสั่งแบ่งงานและ

มอบหมายงาน 

- ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

การจ่ายเบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอายขุอง อปท. 

พ.ศ. 2552 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบนั 

- หนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง การรับ

ลงทะเบียนผูมี้สิทธิ 

-การจ่ายเงินเบ้ียยงั

ชีพต่างๆ มีความ

ล่าชา้ ขอ้มูลบางราย

ยงัไม่ถูกตอ้ง 

 

ความเส่ียง 

-การจ่ายเงินเบ้ียยงั

ชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 

ผูป่้วยเอดส์ มีความ

ล่าชา้  

สาเหตุ 

ขอ้มูลของผูม้า

ลงทะเบียนไม่

สมบูรณ์ เช่น สมุด

บญัชีเงินฝาก

ธนาคารใชไ้ม่ไดท้าํ

ใหเ้กิดความล่าชา้

ในการดาํเนินงาน

เจา้หนา้ท่ีไม่ 

 

-แจง้ใหผู้สู้งอาย ุผูพ้ิการ

ผูป่้วยเอดส์หรือผูท่ี้มา

ลงทะเบียนปรับสมุด

บญัชีธนาคารเพื่อให้

แน่ใจวา่สมุดบญัชีใชไ้ด้

เป็นปกติก่อนท่ีจะมายืน่

เอกสารลงทะเบียนเพื่อ

ขอรับเบ้ียยงัชีพฯ แลว้จึง

ลงขอ้มูลในระบบ 

-จดัทาํสมุด/ทะเบียนคุมผู ้

มาลงทะเบียน 

- จดัทาํประกาศและปิด

ประกาศโดยเปิดเผยให้

สาธารณชนทราบภายใน

วนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป 

งานสวสัดิการ

สังคม/

สาํนกังานปลดั 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

เกิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยลงและ 

ทนัเวลาท่ีกาํหนด 

- เพื่อใหก้ารรับลงทะเบียนผูมี้

สิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ

ของ อปท.เป็นไปตาม

หนงัสือซกัซอ้มแนวทางการ

รับลงทะเบียนผูมี้สิทธิรับเงิน

เบ้ียยงัชีพฯของ

กระทรวงมหาดไทย 

 

 

ก่อนไดใ้นเบ้ืองตน้ 

นอกจากธนาคาร

จะแจง้วา่ไม่สามารถ

โอนเงินเขา้บญัชีเงิน

ฝากธนาคารไม่ได ้ 

 

รับเงินเบ้ียยงัชีพ 

ผูสู้งอายขุององคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  

  

 

 

 

สามารถตรวจสอบ 

ก่อนไดใ้นเบ้ืองตน้ 

นอกจากธนาคาร

จะแจง้วา่โอนเงิน

เขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคารไม่ได ้ 

 

และดาํเนินการบนัทึก

ขอ้มูลผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ีย

ยงัชีพผูสู้งอายรุายใหม่

ท่ีมาลงทะเบียนเป็น

ประจาํทุกเดือนในระบบ

สารสนเทศการจดัการ

ฐานขอ้มูลเบ้ียยงัชีพ 

พร้อมทั้งปรับปรุงขอ้มูล

ใหถู้กตอ้งตรงกบั

ขอ้เทจ็จริงท่ีไดปิ้ด

ประกาศโดยเคร่งครัด 

- ปฏิบติัตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง ซกัซอ้มแนวทาง

การรับลงทะเบียนผูมี้

สิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพ 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

     ผูสู้งอายขุององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 โดยเคร่งครัด 

- กาํชบัใหผู้ป้ฏิบติังาน

ดาํเนินงานดว้ยความ

ถูกตอ้งตามระเบียบและ

ใหท้นัเวลาท่ีกาํหนด 

-ใหมี้การตรวจสอบ

ผูเ้สียชีวติกบัสาํนกังาน

ทะเบียนราษฎร์ก่อนการ

เบิกจ่าย 

-ใหว้างฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ก่อนวนัท่ี 5 ของเดือน 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

3. กจิกรรมการรับลงทะเบียน

ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือ

การเลีย้งดูเด็กแรกเกดิ งาน

สวสัดิการสังคม 

วตัถุประสงค ์

- เพื่อใหก้ารลงทะเบียนขอรับ

สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียง

ดูเด็กแรกเกิดเป็นไปตาม

หนงัสือกระทรวงการพฒันา 

สังคมและความมัง่คงของ 

มนุษย ์ด่วนมากท่ี พม 

0301/10076 ลงวนัท่ี 31 ก.ค. 

61 

 

ความเส่ียง 

- การรับข้ึนทะเบียน

เพื่อการเล้ียงดูเด็กแรก

เกิดล่าชา้  

สาเหตุ 

ผูท่ี้มาขอลงทะเบียน

ขอรับสิทธิเงิน

อุดหนุนเพื่อการเล้ียง

ดูเด็กแรกเกิดกรอก

ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 

ครบถว้น ทั้งแบบ 

ดร.01 /ดร.02 ทาํให้

เกิดความล่าชา้ในการ 

 

- คาํสั่งแบ่งงานและ

มอบหมายงาน 

-หนงัสือกรม

ส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน 

เร่ือง แจง้ประกาศ

กรมกิจการเด็กและ 

เยาวชน เร่ือง การ

ลงทะเบียนขอรับ 

สิทธ์ิเงินอุดหนุน

เพื่อการเล้ียงดูเด็ก

แรกเกิด 

-หนงัสือสั่งการท่ี 

- การรับข้ึน

ทะเบียนขอรับเงิน

เล้ียงดูเด็กแรกเกิด

ล่าชา้  

- จดัเก็บเอกสารไม่ 

ครบถว้น เรียบร้อย 

เอกสารสูญหาย

บ่อย 

 

ความเส่ียง 

- การรับข้ึน

ทะเบียนเพื่อการ

เล้ียงดูเด็กแรกเกิด

ล่าชา้  

สาเหตุ 

ผูท่ี้มาขอ

ลงทะเบียนขอรับ

สิทธิเงินอุดหนุน

เพื่อการเล้ียงดูเด็ก  

แรกเกิดกรอกขอ้มูล 

ไม่สมบูรณ์ 

ครบถว้น ทั้งแบบ 

 

-เม่ือมีผูม้าขอข้ึนทะเบียน

ขอรับสิทธิเพื่อการเล้ียงดู 

เด็กแรกเกิดใหเ้จา้หนา้ท่ี

ผูรั้บผดิชอบแจง้ผูท่ี้มา

ลงทะเบียนกรอกขอ้มูล

ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง  

-เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ

ตอ้งตรวจสอบขอ้มูล

เบ้ืองตน้วา่ผูม้าขอข้ึน

ทะเบียนกรอกขอ้มูล

ครบถว้นแนบเอกสาร

ประกอบครบถว้น

หรือไม่และบนัทึก 

 

งานสวสัดิการ

สังคม/

สาํนกังานปลดั 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

- เพื่อใหก้ารลงทะเบียนขอรับ 

สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียง 

ดูเด็กแรกเกิดเป็นไปดว้ย 

ความรวดเร็ว เอกสารไม่ 

สูญหาย ผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน

รวดเร็วทนัเวลา 

 

 

 

 

 

ส่งขอ้มูลต่อ เก่ียวขอ้ง  ดร.01 /ดร.02 ทาํให ้

เกิดความล่าชา้ใน

การส่งขอ้มูลต่อ 

 

 

 

ขอ้มูลผูมี้สิทธ์ิในระบบ 

ฐานขอ้มูลโดยเร็ว เพื่อ

รักษาสิทธ์ิใหผู้มี้สิทธิ

ไดรั้บเงินต่อเน่ือง 

-จดัทาํทะเบียนคุมการรับ

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ 

เพื่อการเล้ียงดูเด็กแรก 

เกิดเพื่อป้องกนัขอ้มูลตก

หล่นหรือสูญหายและ

จดัเก็บเอกสารใส่แฟ้มให้

เรียบร้อยครบถว้น 

- เม่ือเอกสารครบถว้น

ถูกตอ้งใหส่้งเอกสารต่อ

สาํนกังานพฒันาสังคม

และความมัน่คงของ

มนุษยจ์งัหวดัโดยเร็ว 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

4. กจิกรรมการดําเนินงาน

ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ

ผู้สูงอายุงานสวสัดิการสังคม 

วตัถุประสงค ์

- เพื่อใหก้ารดาํเนินงานศูนย์

พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ

ใหเ้ป็นรูปธรรม 

ความเส่ียง 

- การดาํเนินงาน 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพ

ชีวติผูสู้งอายไุม่

กา้วหนา้ยงัไม่เป็น

รูปธรรม 

-มีสถานท่ีคือ ศูนย์

พฒันาคุณภาพชีวิต

ผูสู้งอายแุละ

ส่งเสริมอาชีพ

ผูสู้งอายตุั้งอยูท่ี่ 

อบต.ในเมือง 

-ปี 2561 ชมรม

ผูสู้งอายจุดัทาํ

โครงการสร้างเสริม

สุขภาพผูสู้งอาย ุ 

-ยงัไม่มีการ

ปรับปรุงหรือ

แต่งตั้ง

คณะกรรมการศูนย์

พฒันาคุณภาพ

ผูสู้งอายใุหเ้ป็น

ปัจจุบนั 

-ยงัไม่มีการ

ดาํเนินการจด

ทะเบียนศูนยพ์ฒันา

คุณภาพชีวติ

ผูสู้งอาย ุ

- ยงัไม่มีการ

ดาํเนินการบริหาร

จดัการโดย

คณะกรรมการ 

ความเส่ียง 

- การดาํเนินงาน 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพ

ชีวติผูสู้งอายไุม่

กา้วหนา้ยงัไม่เป็น

รูปธรรม 

 

 

 

- ปรับปรุงคาํสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการศูนย์

พฒันาคุณภาพชีวิต

ผูสู้งอาย ุ

-จดัใหมี้การประชุม

คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อหารือแนวทางวธีิการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็น

รูปธรรมยิง่ข้ึน 

-ดาํเนินงานใหเ้ป็น

รูปธรรม 

งานสวสัดิการ

สังคม/

สาํนกังานปลดั 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

5.กจิกรรมงานอาคาร

สํานักงาน งานบริหารงาน

ทัว่ไป 

วตัถุประสงค ์

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อ

ทรัพยสิ์นของทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียง 

-บุคลากรเปิด/ปิด

ประตูสาํนกังานได้

หลายคนหากเกิด

ขอ้ผดิพลาดหรือ

ส่ิงของสูญหายทาํให้

หาผูรั้บผิดชอบไดย้าก 

คาํสั่งแบ่งงานแต่ยงั

ไม่ไดก้าํหนดให้

ใครเป็นผูถื้อกุญแจ

อาคารสาํนกังานให้

ชดัเจน 

-บุคลากรเปิด/ปิด

ประตูสาํนกังานได้

หลายคนหากเกิด

ขอ้ผดิพลาดหรือ

ส่ิงของสูญหายทาํ

ใหต้รวจสอบได้

ยาก 

- การจดัเก็บวสัดุ 

ครุภณัฑข์องแต่ละ

ส่วนยงัไม่เป็น

ระเบียบ ยงัไม่แยก

เก็บของแต่ละส่วน

มีผูถื้อกุญแจหลาย

คน 

ความเส่ียง 

-บุคลากรเปิด/ปิด

ประตูสาํนกังานได้

หลายคนหากเกิด

ขอ้ผดิพลาดหรือ

ส่ิงของสูญหายทาํ

ใหห้าผูรั้บผิดชอบ

ไดย้าก 

- ควรมอบหมายและให้

ผูดู้แลอาคารสถานท่ีเป็น

ผูถื้อกุญแจสาํนกังาน

เท่านั้น ไม่ใหถื้อกุญแจ

หลายคน 

- ใหแ้ต่ละส่วนดูแล

จดัเก็บวสัดุครุภณัฑใ์น

ความรับผดิชอบโดยหา 

สถานท่ีจดัเก็บแยกแต่ละ

ส่วนใหช้ดัเจนเพื่อ

ควบคุมผูถื้อกุญแจ 

สาํนกังานปลดั

องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลใน

เมือง 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

6.กจิกรรมการลงรายละเอยีด

ในแบบประเมินภาษีโรงเรือน

และทีด่ินงานพฒันาและ

จัดเกบ็รายได้ 

วตัถุประสงค ์

เพื่อใหก้ารจดัเก็บภาษี

โรงเรือนและท่ีดินเป็นไป

อยา่งถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียง 

การลงขอ้มูลภาษีใน

แบบประเมินภาษี

โรงเรือนยงัไม่

ครบถว้นในบาง

รายการ 

ผูบ้งัคบับญัชา

กาํหนดแนวทาง

ปฏิบติังานประจาํปี

และกาํหนดใหมี้

การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ประเมินภาษีรายปี 

ประจาํปีและ

ดาํเนินการออก

ตรวจสอบหนา้งาน

ติดตามการ

เปล่ียนแปลงของ

ขอ้มูลทุกๆ ปี 

มีการกาํหนดแนว

ทางการปฏิบติังาน

ประจาํปีและการ

มอบหมายจาก

ผูบ้ริหารอยา่งเป็น

ทางการในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีในแต่

ละส่วนท่ีชดัเจน 

เหมาะสมมีผลดีต่อ

การควบคุมและ

ติดตามในระดบั

หน่ึงแต่ยงัไม่

เพียงพอตอ้ง

ปรับปรุงการ

ควบคุมเพื่อใหก้าร

ปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพ 

ความเส่ียง 

การลงรายการใน

แบบประเมินพบวา่

ยงัไม่ครบถว้นใน

บางรายการ 

ผลกระทบ 

อาจทาํใหก้ารคิดค่า

ภาษีรายปีผดิพลาด 

คลาดเคล่ือนได ้

สาเหตุ 

เน่ืองจากเปล่ียนตวั

ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีและ

การไม่ไดอ้อกไป

สาํรวจตรวจสอบ

สถานประกอบการ

ของผูเ้สียภาษีเป็น

ประจาํทุกปี 

- กาํหนดใหผู้ป้ฏิบติั

หนา้ท่ีเขา้รับการ

ฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ

ขอ้กฎหมายและหนงัสือ

สั่งการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

เพิ่มทกัษะในการปฏิบติั

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กองคลงั 

1.จพง.จดัเก็บ

รายได ้

2.ผอ.กองคลงั 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

7.กจิกรรมงานบันทกึข้อมูล

แผนทีภ่าษีงานพฒันาจัดเกบ็

รายได้ 

วตัถุประสงค ์

1.เพื่อใหก้ารจดัเก็บขอ้มูล

ถูกตอ้งครบถว้นและเป็น

ปัจจุบนั 

2.เพื่อใหฐ้านขอ้มูลในแผนท่ี

ภาษีสามารถอา้งอิงในการ

ประเมินภาษีต่างๆ ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพและ

ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน

จดัเก็บภาษีต่างๆ 

 

 

1.การบนัทึกขอ้มูลใน

แผนท่ีภาษีของกอง

คลงัยงัไม่มีการบนัทึก

ขอ้มูลภาษีบางรายการ

ใหค้รบถว้นเป็น

ปัจจุบนั 

ผูบ้งัคบับญัชา

ควบคุมดูแลใหมี้

การบนัทึกขอ้มูลใน

ระบบแผนท่ีภาษีให้

เป็นปัจจุบนั วาง

แนวทางใหผู้ป้ฏิบติั

รายงานปัญหา

อุปสรรคในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อ

กาํหนดแนว

ทางแกไ้ขปัญหา

อยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม 

มีการกาํหนดแนว

ทางการปฏิบติังาน

ประจาํปี และการ

มอบหมายจาก

ผูบ้ริหารอยา่งเป็น

ทางการในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีในแต่

ละส่วนท่ีชดัเจน 

เหมาะสม มีผลดีต่อ

การควบคุมและ

ติดตามในระดบั

หน่ึงแต่ยงัไม่

เพียงพอ ตอ้ง

ปรับปรุง

กระบวนการ  

ความเส่ียง 

- ขอ้มูลในระบบ

แผนท่ีภาษี ยงัไม่

เป็นปัจจุบนัในบาง

รายการ 

ผลกระทบ 

ทาํใหไ้ม่สามารถ

เรียกดูขอ้มูลจาก

ระบบได ้การ

จดัเก็บภาษีประจาํปี 

การติดตามทวงถาม

รายงานลูกหน้ีภาษี 

อาจล่าชา้หรือไม่

ครบถว้น 

 

- กาํหนดใหผู้ป้ฏิบติั

หนา้ท่ี เขา้รับการ

ฝึกอบรมศึกษาขั้นตอน 

วธีิการใชง้านโปรแกรม

แผนท่ีภาษีเพื่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจและสามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งอยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

กองคลงั  

1.ผูช่้วย 

เจา้หนา้ท่ี

จดัเก็บรายได ้

2.เจา้พนกังาน

จดัเก็บรายได ้

3.ผูอ้าํนวยการ

กองคลงั 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

   ควบคุมเพื่อใหก้าร

ปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 

สาเหตุ 

เน่ืองจากผูป้ฏิบติั 

หนา้ท่ีไดรั้บ

มอบหมายยงัไม่

ชาํนาญในการใช้

ระบบ เน่ืองจากยงั

ไมไดรั้บการ

ฝึกอบรมวธีิการใช้

งานในระบบแผนท่ี

ภาษี 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

8.กจิกรรมงานก่อสร้าง/งาน

ก่อสร้าง 

วตัถุประสงค ์ 

- เพื่อใหง้านก่อสร้างเป็นไป

ตามรูปแบบรายการขนาด

ตามสัญญาและตรงตาม

สถานท่ีกาํหนดในสัญญา 

- เพื่อไม่ใหง้านก่อสร้างถนน

และงานทางทบัซอ้นกบั

โครงการท่ียงัไม่ส้ินสุด

ระยะเวลาประกนัสัญญา 

-เพื่อใหมี้การปฏิบติัตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ความเส่ียง 

การสาํรวจ วดัระยะ

สถานท่ีก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างยงั

คลาดเคล่ือน 

สาเหตุ 

เน่ืองจากมีโครงการ

ก่อสร้างจาํนวนมาก 

- มีการสาํรวจ

สถานท่ีก่อสร้าง

โดยช่างโยธา โดย

วดัระยะหนา้งาน

จริง 

- ออกแบบและ

ประมาณการ

โครงการก่อสร้าง 

-ยงัไม่มีการถ่ายรูป

ขณะสาํรวจ 

 

ความเส่ียง 

การสาํรวจ วดัระยะ

สถานท่ีก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

ยงัคลาดเคล่ือน 

 

- ถ่ายรูปขณะสาํรวจ 

- ใหมี้การจดบนัทึกการ

สาํรวจโดยบนัทึกขนาด

กวา้ง ยาว ของพื้นท่ี

ก่อสร้าง 

-ใหมี้การกาํหนดพิกดั

สถานท่ีก่อสร้างและ

จดัทาํทะเบียนโครงการ

ก่อสร้าง 

-ใหมี้การตรวจสอบ

ส้ินสุดระยะเวลาประกนั

สัญญาของโครงการ

ก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิด

ความซํ้ าซอ้น 

-ใหมี้การจดัทาํขอ้มูล

ถนนภายในตาํบล 

พนกังานกอง

ช่างทุก

ตาํแหน่ง 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณของ 

อปท.พ.ศ. 2541 ขอ้ 29 การ

เปล่ียนแปลงคาํช้ีแจง

งบประมาณรายจ่ายในหมวด

ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ

ส่ิงก่อสร้างท่ีทาํใหล้กัษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือ

เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง

ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภา

ทอ้งถ่ิน 

-เพื่อใหส้ถานท่ีดาํเนินการ

ก่อสร้างเป็นไปดว้ยความ

ถูกตอ้งใชเ้พื่อการสัญจร

สาธารณะไม่ใช่ใชป้ระโยชน์

เฉพาะบุคคล 

   

 

 -ตรวจสอบสถานท่ี

ก่อสร้างจากท่ีดินวา่เป็น

ท่ีประเภทอะไรก่อนทาํ

สัญญาก่อสร้าง 

- หากพบวา่สถานท่ี

ก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ

และตอ้งเปล่ียนแปลง

สถานท่ีก่อสร้างหรือ

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีลกัษณะ

ปริมาณคุณภาพเปล่ียน

ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ี

งบประมาณเพื่อขอสภา

อนุมติัก่อนลงนามใน

สัญญาโดยปฏิบติัตาม

ระเบียบ มทดว้ยวธีิการ

งบประมาณของ อปท.  

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

9.กจิกรรมการออกแบบและ

ประมาณการก่อสร้างงาน

ออกแบบและควบคุมอาคาร 

วตัถุประสงค ์

- เพื่อใหก้ารออกแบบและ

ประมาณการถูกตอ้ง เอกสาร

ครบถว้นเป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา

งานก่อสร้างของทางราชการ 

- เพื่อใหมี้การสาํรวจ

ออกแบบและประมาณการ

โครงการซ่อมแซม 

บาํรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน 

และส่ิงก่อสร้าง การตั้ง

งบประมาณแผนงานเคหะ 

ความเส่ียง 

-บางคร้ังการ

ออกแบบและ

ประมาณการยงัไม่

สมบูรณ์ครบถว้นตาม

หลกัเกณฑ ์

-ออกแบบและ

ประมาณการตาม

หลกัเกณฑก์าร

คาํนวณราคากลาง

งานก่อสร้าง

บางคร้ังยงัมี

ขอ้ผดิพลาดอยู ่

-ออกแบบและ

ประมาณการตาม

หลกัเกณฑ ์

 

ความเส่ียง 

-บางคร้ังการ

ออกแบบและ

ประมาณการยงัไม่

สมบูรณ์ครบถว้น

ตามหลกัเกณฑ ์

-จดัทาํแผนการซ่อมบาํรุง

ถนนภายในตาํบล 

-ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

การคาํนวณราคากลาง

งานก่อสร้างโดย

เคร่งครัด 

- กรณีเป็นการจดัซ้ือวสัดุ

เพื่อมาซ่อมแซมให้

ดาํเนินการตามระเบียบ

พสัดุ และใหมี้การ

ควบคุมงานและรายงาน

ผลการปฏิบติังานโดย

ช่างโยธา 

-กรณีจดัทาํโครงการ

ซ่อมแซม(โครงการ

ก่อสร้าง/จา้งเหมา) 

-กองช่าง 

-พนกังานกอง

ช่างทุก

ตาํแหน่ง 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

และชุมชนหมวดค่าท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้างประเภทค่า

บาํรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้างระบุ

รายละเอียดเป็นรายโครงการ

ใหช้ดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ใหด้าํเนินการสาํรวจ

ออกแบบประมาณก่อน

จดัทาํขอ้บญัญติั

งบประมาณโดยให้ระบุ

รายละเอียดโครงการเป็น

รายโครงการใหช้ดัเจน 

โดยตอ้งปฏิบติัตาม

ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยวธีิการงบประมาณ

ของ อปท.พ.ศ.2541 และ

หนงัสือซกัซอ้มการ

จดัทาํงบประมาณ 

โดยผา่นความเห็นชอบ

จากสภา 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดาํเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

10.กจิกรรมศูนย์พฒันา

เด็กเลก็ตําบลในเมืองและ

งานบริหารการศึกษา 

วตัถุประสงค ์

-เพื่อใหมี้บุคลากรเพียงพอ

ในการปฏิบติังานและให้

การปฏิบติังานภายในกอง

การศึกษาเป็นไปดว้ย

ความถูกตอ้งตามระเบียบ

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

-เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน

ดา้นการรับเงินการเบิก  

ความเส่ียง 

-ขาดบุคลากรดา้น

การศึกษา 

(นกัวชิาการศึกษา)

ทาํใหก้าร

ปฏิบติังานยงัไม่

เตม็ท่ี 

-ครูบุคลากรทาง

การศึกษายงัไม่

เขา้ใจระเบียบ

กฎหมาย อยา่ง

แทจ้ริง  

 

-ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการนาํเงินรายไดข้อง

สถานศึกษาไปจดัสรร

เป็นค่าใชจ่้ายในการจดั

การศึกษาในสถานศึกษา

สังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2551 

- หนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย  

 

-ครูบุคลากรทาง

การศึกษายงัไม่

เขา้ใจระเบียบ

กฎหมาย อยา่ง

แทจ้ริงไม่มีความรู้

ในการปฏิบติังาน

การเงิน พสัดุ 

-นางสุรีรัตน์ 

ประเสริฐสันเทียะ

ไดรั้บการฝึกอบรม

โครงการพฒันาครู  

ความเส่ียง 

-ขาดบุคลากรดา้น

การศึกษา

(นกัวชิาการศึกษา) 

ทาํใหก้าร

ปฏิบติังานยงัไม่

เตม็ท่ี 

-ครูบุคลากรทาง

การศึกษายงัไม่มี

ทกัษะในการ

ปฏิบติังานดา้น

พสัดุ การเงิน ดา้น 

 

-ใหผู้รั้บผิดชอบศึกษา

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและ

คู่มือในการปฏิบติังาน

เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไป

ดว้ยความถูกตอ้ง 

-ปฏิบติัตามคู่มือ หนงัสือ

สั่งการและระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งหากเกิดขอ้

สงสัยหรือไม่แน่ใจใน

การปฏิบติังาน ให้

ปรึกษาหารือ 

 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรมและ 

ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กตาํบลใน

เมือง 

 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดาํเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

จ่ายเงิน การจดัทาํบญัชี 

การบริหารพสัดุ ครุภณัฑ์

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง

ตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความเขา้ใจ

คลาดเคล่ือน 

ในการปฏิบติังาน

การเงิน พสัดุ 

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/

ว 1658 เร่ือง แนวทาง

ปฏิบติัตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ 

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการนาํเงินรายไดข้อง

สถานศึกษาไปจดัสรร

เป็นค่าใชจ่้ายในการจดั

การศึกษาในสถานศึกษา

สังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2551 

(ฉบบัท่ี 2) 

-หนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วน  

ตน้แบบเพื่อ

เสริมสร้าง

ภูมิคุม้กนัยาเสพติด

ระดบัปฐมวยั ฯ 

ประจาํปี 2561 

ระหวา่งวนัท่ี 

24-27 มีนาคม 2561 

และโครงการอบรม

หลกัสูตรนกั

บริหารงานศูนย์

พฒันาเด็กปฐมวยั 

ระหวา่งวนัท่ี 17-30 

พฤศจิกายน 2560  

น.ส.จีรนนัท ์ 

การบญัชี ทาํใหก้าร

ปฏิบติังานยงัล่าชา้

ไม่เป็นปัจจุบนัและ

อาจทาํใหเ้กิด 

ขอ้ผดิพลาดได ้

ก่อนดาํเนินการเพื่อให้

การปฏิบติัถูกตอ้ง 

ทนัเวลา 

-ใหผู้รั้บผิดชอบในการ

จดัทาํทะเบียน/บญัชีคุม

พสัดุและครุภณัฑใ์หเ้ป็น

ปัจจุบนั 

-ใหผู้รั้บผิดชอบจดัทาํ

สรรพบญัชีต่างๆใหเ้ป็น

ปัจจุบนั 

-จดัทาํทะเบียนคุม

งบประมาณรายรับ  

- รายจ่ายใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดาํเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีสุด ท่ี มท0893.2/ว 

1918 ลงวนัท่ี 16 

มิถุนายน 

2552 เร่ือง แนวทาง 

ปฏิบติัตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการนาํเงินรายไดข้อง

สถานศึกษาไปจดัสรร

เป็นค่าใชจ่้ายในการจดั

การศึกษาในสถานศึกษา

สังกดั อปท.2551 

-ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

-มีคาํสั่งมอบหมายงาน 

สุวรรณ์ เขา้รับการ 

ฝึกอบรมโครงการ

ฝึกอบรมปฏิบติัการ

หลกัสูตรระบบการ

จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

ดว้ยวธีิทาง

อิเลคทรอนิกส์(e-

GP) ระยะ 4 

(ภาคปฏิบติัจริง)

และเทคนิควธีิการ

แกไ้ขปัญหาใน

กรณีบนัทึกขอ้มูล 

ผดิพลาด ระหวา่ง

วนัท่ี 26-28 

มกราคม 2561  

 - ส่งบุคลากรเขา้รับการ 

ฝึกอบรมหลกัสูตรท่ี

เก่ียวขอ้งในการ

ปฏิบติังานเพื่อใหมี้

ความรู้ความเขา้ใจในการ 

ปฏิบติังาน 

-ดาํเนินการสรรหา

บุคลากรไดแ้ก่

นกัวชิาการศึกษา 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดาํเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

  ใหร้องปลดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลรักษา

ราชการแทนผูอ้าํนวยการ

กองการศึกษา 

- คาํสั่งมอบหมายหนา้ท่ี

การงานในศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กตาํบลในเมือง 

446/2561 ลงวนัท่ี 2 

ตุลาคม 2561 

 

 

 

    

 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

11.กจิกรรมงานส่งเสริม

การศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม  

เพื่อใหมี้ห้องสมุดในศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก เพื่อใหเ้ด็กได้

เรียนรู้ มีพฒันาการท่ี

เหมาะสมกบัวยั  

ความเส่ียง 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงั

ไม่มีหอ้งสมุด 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

มีหอ้งวา่งสาํหรับ

จดัเป็นมุมหอ้งสมุด

แต่ยงัขาดหนงัสือ

หรืออุปกรณ์ในการ

จดัทาํหอ้งสมุดศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

มีหอ้งวา่งสาํหรับ

จดัเป็นมุมหอ้งสมุด

แต่ยงัขาดหนงัสือ

หรืออุปกรณ์ในการ

จดัทาํหอ้งสมุดศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

ความเส่ียง 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ยงัไม่มีหอ้งสมุด 

 

- บนัทึกความตอ้งการให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบและ

เสนอแผนงานโครงการ

บรรจุไวใ้นแผนพฒันาฯ 

ดาํเนินการตั้ง

งบประมาณรายจ่ายตาม

แผนงาน 

-จดัทาํห้องสมุด 

-ดาํเนินการจดัหาพสัดุ

ครุภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

-ดาํเนินการจดัหาหนงัสือ

เขา้หอ้งสมุดศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรมและ

ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก 

 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

12.กจิกรรมการกาํจัดขยะมูล

ฝอยงานอนามัยและ

ส่ิงแวดล้อมและงานรักษา

ความสะอาด 

วตัถุประสงค ์

  - เพื่อลดปริมาณขยะและมี

การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง 

  - เพื่อป้องกนัการเกิด

โรคติดต่อ เช่น อุจจาระร่วง 

ไขเ้ลือดออก 

  - เพื่อใหมี้การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

กาํจดัขยะและเขา้ใจการกาํจดั

ขยะใหถู้กวธีิโดยการคดัแยก

ขยะแต่ละครัวเรือน 

 

ความเส่ียง 

-มีปริมาณขยะเพิ่มข้ึน

ต่อวนั 

- อตัราการเกิดโรคท่ีมี

ปัจจยัและสาเหตุจาก

การกาํจดัขยะท่ีไม่

เพียงพอ 

-การจดัเก็บขยะของ

พนกังานในแต่ละ

วนั 

- อบรมใหค้วามรู้

แก่ประชาชนเร่ือง

การคดัแยกขยะท่ี

ตน้ทาง 

- เพิ่มจาํนวนรอบ

การเก็บขยะมูลฝอย 

- จดักิจกรรม

รณรงคว์นัสาํคญั 

-ใหพ้นกังานคดั

แยกขยะ Recycle ท่ี

ปลายทางก่อนนาํ

ขยะทัว่ไปไปฝัง

กลบ 

- จากการควบคุมท่ี

มีอยูย่งัไม่เพียงพอ 

- มีการปฏิบติัตาม

มาตรการควบคุมท่ี

กาํหนดแต่ยงัไม่

เพียงพอ 

ความเส่ียง 

-มีปริมาณขยะ

เพิ่มข้ึนต่อวนั 

- อตัราการเกิดโรค

ท่ีมีปัจจยัและ

สาเหตุจากการ

กาํจดัขยะท่ีไม่

เพียงพอ 

1.อบรมใหค้วามรู้แก่

ประชาชน 

2.สร้างความตระหนกั

และมีส่วนร่วมทุกภาค

ส่วน 

3.เพิ่มจาํนวนรถขยะและ

พนกังานเก็บขยะ 

4.จดักิจกรรมรณรงคว์นั

สาํคญั 

5.ดาํเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

กอง

สาธารณสุข 

-ผูอ้าํนวยการ

กอง

สาธารณสุข 

-นกัวชิาการ

สาธารณสุข 

-เจา้หนา้ท่ี

ภายในกอง 

สาธารณสุข

และพนกังานท่ี 

ไดรั้บ

มอบหมาย 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

13. กจิกรรมควบคุมโรค

ไข้เลือดออกงานควบคุมโรค 

วตัถุประสงค ์

-เพือ่ควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคไขเ้ลือดออกและลด

อตัราการเกิดในชุมชน 

-ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมควบคุม

ป้องกนัโรค 

 

 

 

 

ความเส่ียง/สาเหตุ 

อตัราการป่วยของ

ประชาชนท่ีป่วยเป็น

โรคไขเ้ลือดออกเกิน

เกณฑม์าตรฐาน 50 : 

100,000 ประชากร 

-พน่หมอกควนั/

และสเปรยก์าํจดั

ยงุลายเม่ือพบผูป่้วย

ไขเ้ลือดออก 

-อบรมใหค้วามรู้แก่

ประชาชนสร้าง

ความตระหนกัและ

มีส่วนร่วมทุกภาค

ส่วน 

-กิจกรรมรณรงค์

ทาํลายแหล่ง

เพาะพนัธ์ุยงุ 

-แจกทรายอะเบท

ใส่ในนํ้า 

 

- จากการควบคุมท่ี

มีอยูย่งัไม่เพียงพอ 

- มีการปฏิบติัตาม

มาตรการควบคุมท่ี

กาํหนดแต่ยงัไม่

เพียงพอ 

 

ความเส่ียง/สาเหตุ 

อตัราการป่วยของ

ประชาชนท่ีป่วย

เป็นโรค

ไขเ้ลือดออกเกิน

เกณฑม์าตรฐาน 50 

: 100,000 

ประชากร 

-อบรมใหค้วามรู้สร้าง

ความตระหนกัและมี

ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

-แต่งตั้งทีมงานเจา้หนา้ท่ี

และประชาชนชุด

เคล่ือนท่ีเร็ว 

-พน่หมอกควนัและ

สเปรยก์าํจดัยงุเม่ือพบ

ผูป่้วย 

-จดักิจกรรมรณรงคว์นั

สาํคญัและทาํลายแหล่ง

เพาะพนัธ์ุยงุ 

-สาํรวจค่าดชันีลูกนํ้า

ยงุลายแต่ละหมู่บา้น 

 

กอง

สาธารณสุข 

-ผูอ้าํนวยการ

กอง

สาธารณสุข 

-นกัวชิาการ

สาธารณสุข 

-เจา้หนา้ท่ี

ภายในกอง 

สาธารณสุข

และพนกังานท่ี

ไดรั้บ

มอบหมาย 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี

และประชาชนชุด 

เคล่ือนท่ีเร็ว 

-สาํรวจค่าดชันี

ลูกนํ้ายงุลายแต่ละ

หมู่บา้น 

 

 

 -ดาํเนินการต่อเน่ือง 

-แจกทรายอะเบทใส่ใน

นํ้า 

 

 

 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดาํเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

14. กจิกรรมการ

ดําเนินงานโครงการของ

กองส่งเสริมการเกษตร 

วตัถุประสงค ์

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานการ

จดัทาํโครงการของกอง

ส่งเสริมการเกษตรและ

การเบิกจ่ายเงินเป็นอยา่ง

ถูกตอ้ง ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ย 

การจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 

ความเส่ียง/สาเหตุ 

  - การจดัทาํ

โครงการและ

รายละเอียด

โครงการบางคร้ังยงั

ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง 

ล่าชา้ ไม่ทนัต่อการ

ดาํเนินโครงการ  

 

- คาํสั่งแบ่งงานและ

มอบหมายงานภายใน

กองส่งเสริมการเกษตร 

- ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ

ฝึกอบรมและการเขา้รับ

การฝึกอบรมของ

เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.

2557 และหนงัสือสั่งการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 - ระเบียบ  

  - การจดัทาํ

โครงการและ

รายละเอียด

โครงการบางคร้ังยงั

ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง 

ล่าชา้ ไม่ทนัต่อการ

ดาํเนินโครงการ  

- มีการประสานงาน

กบัหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

- ตั้งงบประมาณ

โครงการท่ีจะ 

ความเส่ียง/สาเหตุ 

  - การจดัทาํ

โครงการและ

รายละเอียด

โครงการบางคร้ังยงั

ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง 

ล่าชา้ ไม่ทนัต่อการ

ดาํเนินโครงการ  

 

- โครงการท่ีจะ

ดาํเนินการตอ้งมีใน

แผนพฒันาฯ และ

ขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี 

- ประชาสัมพนัธ์และ

สาํรวจความตอ้งการของ

ประชาชนผูส้นใจและให้

ผูป้ระสงคเ์ขา้รับการ

ฝึกอบรมตอบรับการเขา้

รับการฝึกอบรม 

 -ใหเ้จา้หนา้ท่ี 

  

ติดตาม

ประเมินผลโดย 

ผูป้ฏิบติังาน

และ 

ผูอ้าํนวยการ

กอง 

ส่งเสริม

การเกษตรและ

ใชส้ารสนเทศ

และการส่ือสาร

ทั้งหมดท่ีมีเป็น

เคร่ืองมือใน  

 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดาํเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

2560 หรือหนงัสือสั่งการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

-เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

- ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ

ฝึกอบรมและการเขา้รับ  

 

 กระทรวงการคลงัวา่ดว้ย

การจดัซ้ือจดัจา้งและการ 

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 และหนงัสือสั่งการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 - ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย

ในการจดังาน การจดัการ

แข่งขนักีฬาและการส่ง

นกักีฬาเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2559 

  

ดาํเนินการไวใ้น

ขอ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ. 

2562 

 ผูรั้บผดิชอบศึกษา

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงขั้นตอน

และการปฏิบติังานท่ี

ถูกตอ้งไดแ้ก่ 

- ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ

ฝึกอบรมและการเขา้รับ

การฝึกอบรมของ

เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.

2557 และ 

หนงัสือสั่งการท่ี

เก่ียวขอ้ง  

- ระเบียบ 

การ

ติดต่อส่ือสาร 

การประชุม

พนกังาน 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดาํเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

การฝึกอบรมของ

เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2557และหนงัสือสั่งการท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ 

ดว้ยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ.2547 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม หนงัสือสั่งการ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 -มีการประชุมประ

พนกังานส่วนตาํบลเพื่อ

หาทางแกไ้ขเพื่อให้

ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจการ

ปฏิบติัตามระเบียบพสัดุ 

  กระทรวงการคลงัวา่ดว้ย

การจดัซ้ือจดัจา้งและการ 

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 และหนงัสือสั่งการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ประสานงานกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อใหก้ารดาํเนินงาน

ดา้นเอกสารใหท้นัเวลา

ในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

-ในดา้นการเขียน 

โครงการใหเ้ขียนให้ 

ชดัเจนถึงวตัถุประสงคท่ี์

ดาํเนินงาน ผลท่ีคาดวา่

จะไดรั้บ รายละเอียดใน  

 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดาํเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

  ฯ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

-มีการประสานงานและ

ควบคุม 

โดยเจา้พนกังาน 

สวนสาธารณะ 

  การดาํเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งตอ้งเป็นไปตาม

ขอ้เทจ็จริงในการ

ดาํเนินงาน มี

ความสัมพนัธ์กบั

โครงการท่ีเขียน และมี

ระเบียบใหเ้บิกจ่ายได้

รวมถึงแนบเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ประกอบ

โครงการ เช่นตารางการ

ฝึกอบรมซ่ึงแสดง

รายละเอียดเน้ือหาการ

ฝึกอบรม วนัเวลาในการ 

จดัการฝึกอบรมเพื่อ  

 



                                            แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จดัตั้งหน่วยงานรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดาํเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

     ดูความสอดคลอ้งและ

ประกอบการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนวทิยากร 

ค่าอาหารกลางวนั 

ค่าอาหารวา่ง แนบ

เอกสารสารวทิยากร หรือ

หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น 

-เสนอโครงการเพื่อให้

ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา

ตรวจสอบหากเกิดขอ้

สงสัยใหส้อบถามและ

ปรึกษากบักองท่ี

รับผดิชอบเพื่อใหง้าน

ถูกตอ้ง 

 



                                            แบบ ปค.5 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

15.กจิกรรมการตรวจสอบ

ภายในงานตรวจสอบภายใน 

วตัถุประสงค ์

- เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน

ตรวจสอบภายในเป็นไปตาม

แผนการตรวจสอบภายใน

ประจาํปี หรือแผนการ

ตรวจสอบภายในท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติมระหวา่งปี 

-เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน

ตรวจสอบภายในเป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงั

วา่ดว้ยมาตรฐานและ 

ความเส่ียง 

-ตรวจสอบยงัไม่ครบ

ทุกเร่ืองตามแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

สาเหตุ 

-ไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบังาน

ตรวจสอบภายใน

หรือไม่เก่ียวกบังาน

ใหค้าํปรึกษา 

-บางเร่ืองท่ีตรวจสอบ

ไม่สามารถไดเ้อกสาร  

-แผนการตรวจสอบ

ภายในประจาํปี 

-ปฏิบติัตาม

แผนการตรวจสอบ

ภายใน 

-หลกัเกณฑ์

กระทรวงการคลงั

วา่ดว้ยมาตรฐาน

และหลกัเกณฑ์

ปฏิบติัการ

ตรวจสอบภายใน

สาํหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561 

- มีแผนการ

ตรวจสอบภายใน

ประจาํปี 

-ตรวจตามแผนการ

ตรวจสอบภายใน

แต่ยงัไม่ครบทุก

เร่ืองตามแผนการ

ตรวจสอบท่ีกาํหนด

ไว ้

- แกไ้ข

เปล่ียนแปลง

แผนการตรวจสอบ

ภายในประจาํปีให ้

 

ความเส่ียง 

ยงัไม่สามารถ

ตรวจสอบไดค้รบ

ทุกเร่ืองตาม

แผนการตรวจสอบ

ภายในประจาํปี 

สาเหตุ 

-ไดรั้บมอบหมาย

ใหป้ฏิบติังานอ่ืนท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งกบังาน

ตรวจสอบภายใน  

-บางเร่ืองท่ี

ตรวจสอบไม่

สามารถไดเ้อกสาร  

-วางแผนการตรวจสอบ

ภายในประจาํปีให้

เหมาะสมกบัเวลา และ

อตัรากาํลงั และนาํ

ภารกิจงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายเพิ่มเติมใส่ไว้

ในแผนตรวจสอบภายใน

ประจาํปีหรือแผนการ

ตรวจสอบภายในท่ีขอ

แกไ้ขเปล่ียนแปลง

ระหวา่งปี 

- ปฏิบติังานใหเ้ป็นไป

ตามแผนการตรวจสอบ

ภายใน 

-หน่วย

ตรวจสอบ

ภายใน 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หลกัเกณฑป์ฏิบติัการ

ตรวจสอบภายในสาํหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

เพื่อการตรวจสอบ

ครบถว้นภายในวนัท่ี

ขอเอกสารได ้

-ภารกิจงานบางเร่ืองท่ี

ไดรั้บมอบหมายมี

ผูรั้บผดิชอบในการ

ดาํเนินงานอยูแ่ลว้ 

-ระเบียบ

กระทรวงมหาดไท

ยวา่ดว้ยการ

ตรวจสอบภายใน

ขององคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 

-จดัทาํแผน

ปฏิบติังาน 

เหมาะสมกบัเวลา

และอตัรากาํลงั 

-บางเร่ืองท่ีตรวจใน

ปีงบประมาณ 2561

นาํมารายงานผลใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เน่ืองจากสรุป

รายงานไม่ทนั 

-นาํเร่ืองท่ียงัไม่ 

สามารถตรวจไดใ้น

ปีงบประมาณท่ีแลว้

มาตรวจใน

ปีงบประมาณถดัไป 

 

เพื่อการตรวจสอบ

ครบถว้นภายใน

วนัท่ีขอเอกสารทาํ

ใหก้ารตรวจสอบ

ล่าชา้ไปดว้ย 

 

-จดัทาํกระดาษทาํการให้

ครบถว้นเหมาะสมกบั

เร่ืองท่ีตรวจ 

-จดัทาํแผนการ

ปฏิบติังานล่วงหนา้

ตรวจสอบเร่ืองใด หน่วย

ใด โดยกาํหนด

วตัถุประสงคข์อบเขต 

วธีิการ ระยะเวลาท่ีจะทาํ 

ใหก้ารปฏิบติังาน

ตรวจสอบบรรลุ

วตัถุประสงค ์

-จดัทาํกฎบตัรการ

ตรวจสอบภายในเพื่อ 

กาํหนดวตัถุประสงค ์

อาํนาจหนา้ท่ีและความ 

 

 



                                            แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง

หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดาํเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/

วตัถุประสงค ์

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู ่

 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

     รับผดิชอบของงาน

ตรวจสอบภายในให้

หน่วยรับตรวจทราบ 

-กรณีไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติังานนอกเหนือจาก

งานตรวจสอบภายใน

ตอ้งไม่กระทบต่อความ

เป็นอิสระตอ้งปราศจาก

การแทรกแซงในเร่ืองท่ี

ทาํใหข้าดความเป็น

อิสระจากการตรวจสอบ 

หรือความเท่ียงธรรม 

หากมีผลต่อความเป็น

อิสระในงานตรวจสอบ

ภายในใหเ้ปิดเผย

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

นั้นต่อผูบ้ริหาร 
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               บรรเจิด สอพิมาย 

(นายบรรเจิด  สอพิมาย) 

            นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมือง 
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