
แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงาน 
ของรฐั/วัตถุปะสงค ์

(3) 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

(5) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
 

(8) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

ส านักปลัด 
กิจกรรม  
งานด้านสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้งานธุรการเกิดความเป็น
ระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก 
รวดเร็ว 

 
 
- การค้นหาหนังสือ
ราชการ ระเบียบ 
กฎหมายในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้
เวลามากและบางครั้ง
ค้นหาไม่เจอ 
- การจัดเก็บและแยก
ประเภทหนังสือแต่
ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อ
เรื่องหนังสือ 

 
 
- ปรับปรุงค าสั่งมอบหมาย
งานให้มีความชัดเจน กรณี
ที่เจ้าหน้าที่ประจ าไม่อยู่ให้
มีผู้ท าหน้าที่แทนเพ่ือไม่ให้
งานหยุดชะงัก  
- เจ้าหน้าที่ต้องติดตาม
และประสานงานกับทุก
ส่วนงานเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและทันต่อเวลา    
- ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ราชการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจากระบบ
อินเตอร์เน็ตทุกวัน 
- มีทะเบียนคุมแฟ้ม
หนังสือราชการอย่าง
ชัดเจน 
 

 
 
- มีการติดตาม
ตรวจสอบ ระบบ
การปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
- เจ้าหน้าที่ขาดความ
รอบคอบ ในการรับส่ง  
หนังสือราชการท าให้การ
จัดเก็บและน าส่งหนังสือ
ราชการผิดพลาด    
เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน  
 

 
 
- ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับ
และน าไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบ
ทันที  
- ตรวจสอบเอกสารข้อมูล
ข่าวสารราชการจากอินเตอร์เน็ต
ทุกวัน 

 
 
งานธุรการ 
/ ส านัก
ปลัด 

 
. 
 
 



-2- 
แบบ  ปค. 5. (ต่อ) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ หรือภารกจิอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรฐั/วัตถุปะสงค ์

(3) 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

(5) 

การประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

(7) 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
(8) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

กิจกรรม 
งานกิจการสภา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การประชุมสภาเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เอกสารที่จะน าเข้าที่ประชุม
สภาฯ ไม่ครบถ้วน อาจท าให้การ
พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ ที่ขอ
อนุมัติจากสภาฯ ล่าช้าไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 
- การส่งเรื่องจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้พิจารณาล่าช้าและ
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
ก าหนดไว้ 
- ห้วงระยะเวลาการด าเนินการ
ต้องมีการบริหารงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
- การก าหนดวันประชุมกะทันหัน
และเร่งด่วน 
 

 
- จัดท าเอกสารต่าง ๆ ให้
แล้วเสร็จก่อนที่จะน าเรื่อง
เข้า สู่วาระการประชุมสภาฯ 
- เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
เพ่ิม เติมความรู้ด้านงาน
กิจการสภาฯ 
- แจ้งก าหนดการที่ชัดเจน
และก าหนดวันรับเอกสารมี
ก าหนด การสิ้ นสุ ดตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
 

 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานสภาให้ชัดเจน 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมด้านงาน
กิจการสภาฯ 

 
- การจัดเตรียมเอกสาร
เพ่ือประกอบการ
ประชุมยังล่าช้า 
 

 
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบติดตาม
เอกสารที่จะน าเข้า
ประชุม  โดยการ
ทวงถามเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 
งาน
กิจการ
สภา / 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-3- 
แบบ  ปค. 5. (ต่อ) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงาน 
ของรฐั/วัตถุปะสงค ์

(3) 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 

(5) 

การประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

กิจกรรม 
งานด้านการบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีคุณภาพและ
เพ่ือให้การก าหนดอัตราก าลังที่
เหมาะสมกับภารกิจงานไม่ให้
เกิดปัญหาคนล้นงาน 
 
 
 
 
 

 
- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมาย 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานเป็นจ านวนมากและ
มีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงอยู่
เสมอท าให้เกิดความไม่ชัดเจน
ซึ่ งผู้ปฏิบัติ งานจ าเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ส่งบุคลากรเข้ารับ
การศึกษาอบรมใน
หลักสูตรเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล 
ระเบียบแนวทางปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอและ
ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
- ปรับปรุงกรอบ
อัตราก าลังให้เหมาะสม
กับงบประมาณ ปริมาณ
งานหรือภารกิจที่ปฏิบัติ
จริง  
- ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลให้
แม่นย าเพ่ือการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
อย่างถูกต้องเพ่ือไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาด 
 

 
- ประชุมวางแผนการ
จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง  
- ก าหนดกรอบอัตรา   
ก าลังโดยค านึงถึง
ความจ าเป็นและ
ภาระค่าใช้ จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
-  มีการรายงานผู้
บังคับ บัญชา
ตามล าดับชั้นเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

 
มีระเบียบ กฎหมาย 
หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นจ านวน
มากอยู่เสมอ  ท าให้
เกิดความไม่ชัดเจนซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้อง
ศึกษาเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 
 
 
  

 
- ศึกษาจากคู่มือการ
ท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี  และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
-  ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
งานการ
เจ้าหน้าที่ / 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-4- 
แบบ  ปค. 5. (ต่อ) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกจิอื่นๆท่ีส าคัญ
ของหน่วยงาน 

ของรฐั/วัตถุปะสงค ์
(3) 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

(5) 

การประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

กิจกรรม  
- กิจกรรมการด้านการป้องกัน
โรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID 19) 
วัตถุประสงค์  
- เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่ด ีปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ 

 

๑.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID 19) 
เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
สุขภาพและการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคยังไม่ครบถ้วน 

2. รณรงค์สวมหน้ากาก
อนามัย ล้างมือบ่อยๆ  
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซ
เชียล ป้ายไวนิล แผ่นพับ 
เสียงตามสาย 

3.ติดตาม
สถานการณ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันตนเอง 

๑.การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID 19) 
ยังคงมีต่อเนื่องและ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคยั ง ไม่ครบถ้ วน
ตามกลุ่มวัยและยังมี
ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
เศรษฐกิจและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

 

1.รักษาระยะห่างที่
ปลอดภัยจากผู้อื่น 
(อย่างน้อย 1 เมตร)  
2.สวมหน้ากากอนามัย
ในที่ 
สาธารณะ โดยเฉพาะ 
เมื่ออยู่ในพ้ืนที่ปิดหรือ
เว้นระยะห่าง 
3. ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้
สบู่และน้ าเจลล้างมือที่
มีส่วนผสมเป็น
แอลกอฮอล์รับวัคซีน
เมื่อได้รับสิทธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
แบบ  ปค. 5. (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืน ๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
การจัดท าประชาคม 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง 
 
 
 
กิจกรรม 
งานนิติการ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานทางด้าน 
กฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัย 
ข้อกฎหมาย งานเรื่องราวร้อง
ทุกข์และร้องเรียน  การแก้ไข
ปัญหา ให้กับประชาชนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 

 
ประชาชนไม่ค่อยให้
ความสนใจในการ
ประชุมประชาคมหมู่ 
บ้านเพื่อจัดท าแผน 
พัฒนา ท้องถิ่นไม่มีการ
เสนอแนะ โครงการ / 
กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไข
ปรับปรุงในชุมชน     
 
 
 
- สภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง และระเบียบ 
กฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา 
 

 
- ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงประโยชน์
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน
เพ่ือผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยตรง   
 
 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา 
อบรมตามหลักสูตรเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
- ให้ค าปรึกษากับบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
ยั ง ไ ม่ ท ร า บ ถึ ง ร ะ เ บี ย บ
กฎหมายที่ชัดเจน 
- มีระบบการตอบค าถาม
เพ่ือการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

 
ก าหนดวัตถุประสงค
และ เป้าหมายของแต
ละส่วนให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับภารกิจ
และแผน         
 
 
 
 
 
 
- มีค าสั่งมอบหมาย
งานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ
พนักงานและลูกจ้าง
ภายในองค์กร 

 
การจัดตั้งงบประมาณราย  
จ่ายประจ าปีไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณตาม
แผนพัฒนาที่ตั้งไว้      
- แผนพัฒนามีโครงการ   
จ านวนมากและไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของ
ประชาชน   
 
 
บุคลากรที่รับผิดชอบ
โดยตรงย้ายกลับภูมิล าเนา      

 
- ทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาโดยทบทวน
นโยบาย เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
- ให้ค าปรึกษาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้
ประชาชนทราบ 
อย่างทั่วถึง 
 
มีบุคลากรโอนย้ายเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่ 

 
งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน / ส านัก
ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
งานนิติกร/ 
ส านักปลัด 



-6- 
แบบ  ปค. 5. (ต่อ) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืน ๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  
งานส่งเสริมและสวัสดิการ
ครอบครัว(โครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด)  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและสามารถ
ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับ
ประชาชนที่มีสิทธิในการรับเงิน
อุดหนุนแรกเกิดได้อย่างถูกต้อง 
เพราะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกคือ มี
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ การให้
เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ 
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการ
ด าเนินงานของโครงการยังขาด
การประชาสัมพันธ์และความ
เข้าใจกับประชาชนในเรื่อง
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการ
รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
 
 

 
เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือมีระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ทาง
ส่วนกลางก าหนด ท า
ให้เจ้าหน้าที่ต้องศึกษา
และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องและการ
ด าเนินงานของ
โครงการยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์และท า
ความเข้าใจกับ
ประชาชนในเรื่อง
หลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของรับเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิด 
 

 
มีการควบคุมที่เหมาะสม
โดยการติดตาม ตรวจสอบ
จากผู้บริหารและกิจกรรม
การควบคุมของนักพัฒนา
ชุมชนอยู่ในระดับที่มีความ
เหมาะสม มีการติดตาม
และปรับปรุง ระบบงาน
เป็นประจ าให้เจ้าหน้าที่รู้
บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดขอบมากข้ึน ส าหรับ
ปัจจัยภายนอกมีการ 
ติดตามข้อมูลและศึกษา
ระเบียบกฎหมาย หนังสือ
สั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
การติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของ
นักพัฒนนาชุมชน ถือ
ปฏิบัติตามแนวทางอการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการ ควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ถือว่ามี ความ
เหมาะสมและเป็นที่น่า
พอใจ แต่ทั้งนี้ จะต้องมี
การติดตามผลการ
ควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์การควบคุม
ส าหรับการติดตาม
ประเมินการปฏิบัติงาน 
 

 
เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาและ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องและการ
ด าเนินงานของโครงการยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์
และท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในเรื่อง
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของรับเงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิด 
 

 
 
งานส่งเสริมและ
สวัสดิการครอบครัว
(โครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด)คือมีระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีทาง
ส่วนกลางก าหนดท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องศึกษา
และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และการ
ด าเนินงานของ
โครงการยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์และท า
ความเข้าใจกับ
ประชาชนในเรื่อง
หลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของการรับ
เงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิด 

 
 
งานสวัสดิการ
และสังคม / 
ส านักปลัด 
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แบบ  ปค.5  

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงาน 

ของรฐั/วัตถุปะสงค ์
(3) 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

(5) 

การประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

ส่วนโยธา 
1.กิจกรรมการควบคุมกระบวนการจ าท า
โครงสรา้งพื้นฐาน 
 วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให้งานออกแบบงานเขยีนแบบแปลน 
ถูกต้องครบถ้วน 
2.เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการตา่งๆของ 
อบต.เป็นไปตามระเบยีบ ถูกต้องตาม
ระเบียบพสัด ุ

1.1 งบประมาณในการ
ด าเนินการก่อสร้าง
โครงสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานในหมู่บ้านไม่
เพียงพอต่อปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 
1.2 บุคลากรในด้านช่าง
ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แก่ประชาชนตามความ
ต้องการและปญัหาเร่งด่วน 
2.สรรหาต าแหน่งบุคลากรใน
ด้านช่างเพื่อให้เพียงพอต่องาน
ที่ปฏิบัต ิ

การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บรหิารมี
ผลดตี่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพองานในส่วนการยัง
ต้องมีการปรับปรุงกิจกรรม
ควบคุมเพิ่มเติม 

1.งบประมาณไมเ่พียงพอต่อ
ความต้องการประชาชน 
 การแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนยังไม่
บรรลตุามวตัถุประสงค์ของ
ประชาชน 
งบประมาณในการจดัสรรมี
น้อยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและเนื่องจากบุคล
กรไมเ่พียงพอต่อปริมาณงาน 
และภารกิจที่รับผิดชอบ 
ความเร่งด่วนเร่งรดัของงาน
บางโครงการท าให้อาจเกดิ
ความผิดพลาด รวมถึงระ
เรียบ กฎหมายที่มีการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม
ตลอดเวลา 

1.จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้มี
หน้าท่ีรับผดิขอบเข้าร่วม
อบรมเพื่อเพ่ิมทักษะ 
เทคนิคศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้องเพื่อ
จะได้น ามาใช้ปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 
2.ท าความเข้าใจถึง
งบประมาณและการ
จัดสรรงบประมาณด้าน
โรงสรา้งพื้นฐานให้แก่
ประชาชนซึกต้องเรียบ
ล าดับความส าคญัและ
ความจ าเป็นของสภาพ
ปัญหา 
3.ส ารวจปรมิาณงานเพื่อ
จัดสรรก าลังคนให้
เพียงพอ 

ผอ.กองช่าง 
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แบบ  ปค. 5. (ต่อ) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ หรือภารกจิอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรฐั/วัตถุปะสงค ์

(3) 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

(5) 

การประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

(7) 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
(8) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

กิจกรรมกองการศึกษา  

พัฒนาเก่ียวกับการจัดการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านช้าง 

วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีมาตรฐานส าหรับ
เด็กนักเรียน 

 

 

ความเสี่ยง 

- อาคาร  สถานที่และ
สภาพแวดล้อมในการจัด
กาเรียนการสอนยังไม่ได้
มาตรฐานภายนอกอาคาร 

ปัจจัยเสี่ยง 

เกิดจากยังขาดความพร้อม
ทางดา้นบุคลากร  และอาคาร  
สถานที่ในการจัดการเรียนการ
สอน 

 

มีการควบคุมอย่างเพียงพอ  และ
กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมได้มีการศึกษาเก่ียวกับ
หนังสือ  ระเบียบการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน
เก่ียวกับการบริหารการศึกษา  
และได้จัดซื้อเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในกอง
การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  โดยก าหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้
การควบคุมมีประสทิธิภาพ   

 

- อาคาร  สถานที่
และสภาพแวดล้อม
ในการจัดกาเรยีนการ
สอนยังไมไ่ด้
มาตรฐานภายนอก
อาคาร 

 

 

- จัดสร้างอาคารสถานที่ใน
การจัดการเรียนการสอนและ
สภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารให้ได้มาตรฐาน   

 

 

- กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- ด าเนินการ   

ปีงบประมาณ
2564 
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แบบ  ปค. 5. (ต่อ) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(5) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(7) 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

(8) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(9) 

กองส่งเสริมการเกษตร  
1.กิจกรรมดา้นงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
-การเพ่ิมจ านวนต้นไม้ในพ้ืนที่
สาธารณะ 
-การสร้างจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
-ลดการพังทลายของดิน ลดภาวะโลก
ร้อน เพิ่มพ้ืนที่เขียว  
-ตามแนวทางพระราชด าริ 
 

 
1.ขาดเจ้าหน้าที่ช่วยงานใน
แผนงานการเกษตร ซึ่งมี
บุคลากรที่ท างานด้านนีเ้พียง
คนเดียวอาจส่งผลให้
คุณภาพของงานลดลง 
2.ปัญหาภัยธรรมชาตติ่างๆ
หรือด้านการส่งเสริมการ
ผลิตต้องอาศัยนักวิชาการ
เกษตรจากระดับอ าเภอ 
 
 
 
 
กล้าไม้ท่ีไดร้ับมอบจาก
หน่วยงานต่างๆมีชนิดและ
จ านวนจ ากัดในบางครั้งไม่
ตรงกับความต้องการและมี
ขนาดเล็กอัตราการรอดน้อย 
-งบประมาณมรจ ากัด 
-ประชาชนสนใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการท า
มาหากิน 
 
 
 
 

 
1.มีการสรรหาเจ้าหน้าท่ีที่มี
ความรู้ด้านการเกษตรและ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มเตมิความรู้ด้าน
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
2.ประสานความร่วมมือกับ
เกษตรอ าเภอเพื่อส่งเสริม
ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที ่
 
 
 
 
-การตั้งงบประมาณด้าน
สิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่อง 
-การสร้างจติส านึกกับ
ประชาชน โดยชี้แจงถึง
ผลกระทบท่ีจะได้รบัท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 
-รณรงคส์ร้างการมีส่วนร่วม
ในวันส าคัญของชาต ิ
 
 

 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหัวหน้างาน
และปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตดิตามก ากับดูแลเพื่อให้
การด าเนินงานของกองส่งเสริม
การเกษตรเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้างอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
-ประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
-เปรียบเทียบอตัราการรอดของ
กล้าไม ้
-เปรียบเทียบพื้นที่ปลูกต้นไม้ 
เพือ่วางแผนในปีต่อไป 
 

 
กองส่งเสริม
การเกษตรมีบุคลากร
ท างานแผนงาน
การเกษตรเพียงคน
เดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กล้าไม้ทีไ่ด้รบัมอบ
จากหน่วยงานต่างๆมี
ชนิดและจ านวนจ ากดั
ในบางครั้งไม่ตรงกับ
ความต้องการและมี
ขนาดเล็กอัตราการ
รอดน้อย 
-งบประมาณมรจ ากัด 
-ประชาชนสนใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
การท ามาหากิน 
 

 
1.สรรหาเจ้าหน้าท่ีที่มี
ความรู้ด้านเกษตรและ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มเตมิความรู้
ด้านการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.ประสานความร่วมมือ
กับผู้น าหมู่บ้าน และ
เกษตรอ าเภอเพี่อส่งเสริมา
ความรู้แก่เกษตรในพ้ืนท่ี
ทราบปฏิบัติงานแผนงาน
เกษตรอย่างต่อเนื่อง 
-จัดหาต้นไม้หรือกล้าไม้
ตรงกับความต้องการใน
พื้นที ่
-เผยแพร่ความรู้ประโยชน์
ของต้นไม ้
-สร้างจิดส านึกการมีส่วน
ร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยจดั
กิจกรรมต่างๆ 
 

 
นักบริหารงาน
เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักบริหารงาน
เกษตร 
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แบบ  ปค. 5. (ต่อ) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ
อื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(5) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(7) 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

(8) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(9) 

3.กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
-การส่งเสริม พัฒนากลุ่ม
เกษตรกรให้มีศักยภาพ 
 

 
กองคลัง 

๑. กจิกรรมงานการเงนิและ

บัญชี 

  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตงิานลดระยะเวลาและขั้น

ตอยในการเบิกจ่ายเงินและ

เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน

ถูกต้อง 

- เพิ่มการจัดเก็บเอกสาร

ทางการเงินตามระเบียบงาน

สารบรรณ 

 
 
 

-กลุ่มเกษตรกรขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการด าเนินงาน
ของกลุ่มและการรับการสนับสนุน
ของ อบต 
-การอบรมให้ความรู้ไม่มีการน าไป
ต่อยอดใช้อย่างจริงจัง 
-มีความต้องการอบรมหลากหลาย
ด้าน แต่งบประมาณจ ากัด 
 
 
 
- หนว่ยงานผู้เบิกไม่ศกึษา

ระเบียบและหนังสอืสั่งการให้

ถูกต้อง 

-หนว่ยงานผู้เบิกวางฎกีาลา่ชา้

และเร่งดว่น ท าให้หนว่ยงาน

คลังมรีะยะเวลาในการตรวจ

ฎกีาน้อย 

-มีมสีถานท่ีเก็บเอกสารทาง

การเงินอาจท าให้เอกสารสูญ

หายได ้

-การตั้งงบประมาณสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกร 
-การอบรมและให้ความรู้เพื่อ
พัฒนากลุ่มเกษตรกร 
-ช้ีแจงท าความเข้าใจถึง
ระเบียบ วิธีด าเนินการของ
กลุ่มเกษตร 
 
 
 
 
-ถือปฏบัิตติามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วน

การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงนิ การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 และแก้ไข

เพิ่มเตมิ(ฉบับที4่) พ.ศ. 

2561 โดยเครง่ครัด 

-มกีารตรวจสอบเอกสาร

การเบิกจ่ายก่อนด าเนนิการ

เบิกจ่ายเงินแตล่ะรายการ 

-ประเมินผลความพึงพอใจของ
กลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการ
อบรมเพื่อปรับปรุงกิจกรรม
และก าหนดงบประมาณ 
-สอบถามความต้องการของ
กลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนไป
ปีต่อไป 
 
 
 
 
สอบทานการปฏบัิตงิานให้

เป็นไปตามระเบียบ หนังสอื

สั่งการ และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด  

-ตรวจสอบการรับและการ

น าฝากเงนิ 

-มกีารตรวจสอบเอกสารท่ี

ประกอบการเบิกจ่ายให้

ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน

ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินในแต่

ละรายการ 

-มกีารตดิตามการ

-กลุ่มเกษตรกรขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ
ด าเนินงานของกลุ่มและ
การรับการสนับสนุนของ 
อบต 
-การอบรมให้ความรู้ไม่มี
การน าไปต่อยอดใช้อย่าง
จริงจัง 
-มีความต้องการอบรม
หลากหลายด้าน แต่
งบประมาณจ ากัด 
-มกีารเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน 

แตเ่อกสารไมค่รบถ้วน 

โดยไม่ผา่นการ

ตรวจสอบก่อน 

-สอบถามความต้องการใน
พื้นที่ก่อนด าเนินการอบรม
ให้ความรู ้
-ติดตามการด าเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
-ให้หัวหน้าหนว่ยงาน

ยอ่ยแตล่ะกองได้

ตรวจสอบเอกสารพร้อม

รับรองความถูกตอ้งกอ่น

ด าเนนิการเบิกจ่าย 

- เจ้าหนาท่ีการเงินและ

ผู้อ านวยการกองคลัง มี

การสอบทานการ

เบิกจ่ายตามขึน้ตอน 

 
นักบริหารงาน
เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
จพง.การเงิน 

 

- ผอ.กอง

คลัง 



 
 
 
 

ด าเนนิงานควบคุมการ

ปฏบัิตงิานดา้นการเงิน-

บัญช ีให้เป็นไปตามระเบียบ

และปัจจุบัน 
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แบบ  ปค. 5. (ต่อ) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ
อื่นๆท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(5) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(7) 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

(8) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(9) 

2.ฝ่ายพัฒนารายได ้

1.กิจกรรมการจัดเกบ็รายได ้

 วัตถุประสงค ์

-เพื่อให้การบริการรับเงิน-

จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิก

จ่ายเงินตามงบประมาณและเงนิ

นอกนอกงบประมาณการบันทึก

บัญช ีการเก็บรักษาเงินเป็นไป

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระเบียบ และข้อบังคับ 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีอยา่งครบถ้วน 

นา่เช่ือถือ และเป็นธรรม 

-บุคคลากรผผู้ปฏบัิต ิงานดา้น

จัดเก็บรายได้ขาดความรูแ้ละ

ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี

ท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้างและ

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็น

ระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ท่ีเร่ิม

ใชใ้นปีงบประมาณ 2563 

 

-พระราชบัญญัติภาษท่ีีดนิ

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.

2562 

-พระราชบัญญัติวินัย

การเงินภาครัฐ พ.ศ.2561 

-ระเบียบระทรวงหาดไทย 

วา่ด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2561 

-เจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้

สามารถใช้โปรแกรมแผนท่ี

ภาษีการจัดเก็บขอ้มูล

พื้นฐานได ้

-ตรวจสอบดา้นการเงิน 

การน าสง่เงิน และการน า

ฝากเงนิประจ า 

 

ได้ด าเนินการจัดท าแผน

ท่ีภาษจีากทะเบียน

ทรัพย์สนิและสามารถ

ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการ

จัดเก็บภาษี 

ออกค าสั่งมอบหมายให้

เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบใน

การจัดท าแผนท่ีภาษใีห้

ชัดเจน 

-ศกึษาหาความรู้

เกี่ยวกับโปรแกรมปละ

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

 



-เพื่อให้มกีารพัฒนาการจัดเก็บ

รายได้เพิ่มมากขึ้น 
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แบบ  ปค. 5. (ต่อ) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกจิอื่นๆท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(5) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(7) 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

(8) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(9) 

3.กจิกรรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

และงานพสัด ุ

  วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้

จัดหา จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สนิ

เป็นไปตามความเหมาะสม คุ้มคา่ 

โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากทีสุ่ด

ตอ่ทางราชการประชาชน มีระบบการ

ควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการอยา่งเคร่งครัดและถูกตอ้ง 

-เจ้าหนา้ที่ปฏบัิตงิานดา้น

พัสดุไม่เพยีงพอต่อการ

ปฏบัิตงิาน 

-ระเบียบมกีาร

เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอท าให้

ผู้ปฏบัิตงิานมคีวามรู้ความ

เข้าใจท่ีไม่ชัดเจน  

-ส่งเจ้าหนาท่ีเข้ารับการ

ฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ

กฎหมายในงานพัสดุ 

-การจัดซื้อจัดจ้างและการ

จ าหนา่ยทรัพย์สนิมกีาร

ปฏบัิตติามระเบียบและ

หนังสือของทางราชการ 

-มกีารแตง่ตัง้เจาหนา้ที่พัสดุ

โดยตรงโดยต าแหน่ง

รับผิดชอบ 

-การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ

เพิ่มความละเอยีดดรอบ

คอบของเอกสารท าให้มี

ความครบถ้วนของเอกสาร

ได้ดีในระดับหนึ่ง แตก่าร

ควบคุมยังไม่เพยีงพอ ขาด

การตรวจสอบอย่างตอ่เนื่อง

และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมี

การแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ 

-มกีารจัดท าทะเบียน

ทรัพย์สนิให้เจ้าหนา้ที่

รับผิดชอบ  

 

-งานจัดซื้อจัดจ้างมี

ปริมาณมาก เจ้าหนา้ที่

พัสดุยังขาดความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวหับการ

ปฏบัิตงิานตามหนังสอื

สั่งการต่างๆ 

-ก าชับให้หนว่ยงาน

เจ้าของงบประมาณ

จัดท าแผนการเบิกจ่าย

แตล่ะไตรมาศให้ตรงกับ

ความตอ้งการใชง้าน

มากที่สุดให้เจ้าหนา้ที่

ผู้รับผิดชอบท าทะเบียน

คุมวัสดุสิน้เปลอืงให้

ถูกต้องครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน-มหีัวหน้าพัสดุ

ก ากับดูแลการ

ปฏบัิตงิานอย่างใกล้ชิด 

-ผอ.กองคลัง 

-นักวชิาการ

พัสด ุ
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