
        ๑ 
                                                                       ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลพันนำ                                                            แบบ  ปค.  ๕ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผน

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ควำมเสี่ยง 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 

 
 

กำรประเมินผล  
กำรควบคุม  

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ 
 

 
 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน  

 

 
 
ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  
 

 
ส ำนักปลัด 
กิจกรรม  
งานด้านการบรหิารงาน
บุคคล  
วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีคุณภาพ  

 
-การบรรจุแต่งตั้งไม่
เป็นไปตามแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี  
-มีการโยกยา้ย 
สับเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ี
ภายในบ่อยท าให้
ขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน  
-ระเบียบ หลักเกณฑ์
มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  

 
-ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา
อบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ
และถ่ายทอดใหผู้้เกี่ยวข้อง
ทราบ  
-ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับงบประมาณ 
ปริมาณงานหรือภารกิจที่
ปฏิบัติจริง  
-ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้แม่นย า
เพื่อการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไป
อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด  

 
-ประชุมวางแผนการ
จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง  
-ก าหนดกรอบอัตรา 
ก าลังโดยค านึงถึง
ความจ าเป็นและ
ภาระคา่ใช้จ่ายด้าน
การบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไป
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

 

 
- การบรรจุแต่งตั้งไมเ่ป็นไป
ตามแผนอตัราก าลัง ๓ ปี 
การพัฒนาพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างยังไม่
เหมาะสม ขาดความต่อเนื่อง 
ขาดกระบวนการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
มีการโยกย้าย สับเปลีย่น
เจ้าหน้าท่ีภายในบ่อยท าให้
ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน  
 

 

 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
อบรมอย่างต่อเนื่อง  
 

 

  
งานการเจ้าหน้าท่ี / 
ส านักปลดั  
 

 

 



๒ 

แบบ ปค. ๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำม
แผนด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ

ของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

 
 

ควำมเสี่ยง 
 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
 

 
 

กำรประเมินผล  
กำรควบคุม  

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ 
 

 
 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน  

 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

 

กิจกรรม  
งานด้านสารบรรณ  
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้งานธุรการเกิด
ความเป็นระบบ
สามารถสืบค้นได้
สะดวก รวดเร็ว  
 
 
 
 
 
กิจกรรม  
งานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความ
เดือดร้อนได้ทันท่วงที
เพื่อให้ประชาชนมามีสว่น
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
-การค้นหาหนังสือ
ราชการระเบียบ 
กฎหมาย ในระบบ
อิเล็กทรอนิกสต์้องใช้
เวลามากและบางครั้ง
ค้นหาไมเ่จอ  
-ไม่จัดเก็บแยก
ประเภทหนังสือแตล่ะ
แฟ้มไม่ตรงตามช่ือ
เรื่องหนังสือ  
 
- ขาดประสิทธิภาพ
ของการท างานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขาดการ
ประสานงานและการ
วางแผนเตรยีมความ
พร้อม  

 

 
-ปรับปรุงค่าสั่งมอบหมาย
งานให้มีความชัดเจน กรณี
ที่เจ้าหน้าท่ีไม่อยู่ให้มีผู้ท า
หน้าท่ีแทนเพื่อไม่ให้งาน
หยุดชะงัก  
-เจ้าหน้าท่ีต้องติดตามและ
ประสานงานกับทุกส่วน
งานเพื่อให้เกิดความชัดเจน
และทันต่อเวลา  
-ตรวจสอบข้อมลูข่าวสาร
ราชการจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทางระบบ
อินเตอร์เนต็ทุกวัน  
- จัดท าทะเบียนคุมแฟม้
หนังสือราชการอย่างชัดเจน  
-ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือประสานงานกับ
หน่วยงานชุมชนรว่มถงึผู้น าชมุชน  
-อบรมให้ความรู้ในภารกิจ
แต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง  

  
- มีการติดตาม
ตรวจสอบระบบการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเตือน
ภัยประจ าต าบล/
หมู่บ้านและมีการ
ติดต่อประสานงานกัน  

 
-เจ้าหน้าท่ีขาดความ
รอบคอบในการรับส่ง 
หนังสือราชการท าให้
การจัดเก็บและน าส่ง
หนังสือราชการผิดพลาด  
เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
  
 
- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน
ประชาชนแจ้งมายัง
หน่วยงานลา้ช้าท าให้
ประชาชนได้รับความ 
ช่วยเหลือล้าชา้ตามไป ด้วย  
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
เป็นบริเวณกว้างวัสดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงานไม่
สามารถควบคุมได้เอง
ทั้งหมด  

 
-ลงทะเบียนรับหนังสือ
ทุกฉบับและน าไปจ่าย
ให้กับผู้รับผิดชอบ
ทันท ี 
-ตรวจสอบเอกสาร
ข้อมูลข่าวสารราชการ
จากอินเตอร์เนต็ทุกวัน  
 
 
 
 
- มีค าสั่งมอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์
อักษรแจ้งรายชื่อ 
หมายเลขโทรศัพท์ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน  
-อบรมให้ความรู้ในภารกิจ
แต่ละด้าน 

 
งานธุรการ/ ส านักปลดั  
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั/
ส านักปลดั  



 

๓ 

    แบบ ปค.๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผน

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

 
 

ควำมเสี่ยง 

 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 

 

 
 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุม 

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 

 
 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน  

 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 

กิจกรรม  
งานด้านการจัดท า
ประชาคมและแผนพัฒนา
สามป ี 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้สอดคล้องกับปญัหา
และความต้องการที่แท้จริง
สามารถ จัดล าดับ
ความส าคญัของปญัหาและ
แก้ไขปญัหาได้ทันทว่งที
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
 
กิจกรรม  
งานนิติการ  
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การด าเนินงานทางด้าน 
กฎหมาย การพจิารณาวินจิฉยั 
ข้อกฎหมาย งานเร่ืองราวร้อง
ทุกข์และร้องเรียน การแก้ไข
ปัญหา ให้กับประชาชนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถกูต้อง  

 
- การเพิ่มเตมิหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ท าให้การจัดสรร
งบประมาณเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ตั้งไว ้
จึงไม่สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
แท้จริง  
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง
ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานทอ้งถิน่โดยตรง  
- สภาพเศรษฐกจิ 
การเมือง และระเบียบ 
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา  

 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงประโยชน์ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนเพื่อผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยตรง  
 
- ค าสั่งเทศบาลต าบลพันนา เรื่อง 
มอบหมายงานและหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของพนักงาน เทศบาล
และลูกจ้าง  
- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ ฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้และ
ประสบการณ ์เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบต่างๆ การพิจารณา
วินิจฉัยข้อกฎหมาย งานสอบสวน 
งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
การแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชน ด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้อง  

 
ก าหนดวัตถุประสงค์
และ เป้าหมายของ
แต่ละส่วนให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับ
ภารกิจและแผน  
 
 
 
 
 
 
- มีค าสั่งเทศบาล
ต าบลพันนา เรื่อง 
มอบหมายงานและ
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของ
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ภายในส านักปลัด  

 
- การจัดตั้ง
งบประมาณราย จ่าย
ประจ าปไีมส่ามารถ
จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท่ีตั้ง
ไว ้ 
- แผนพัฒนามี
โครงการ จ านวนมาก
และไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของ
ประชาชน  
- บุคลากรที่
รับผิดชอบโดยตรงยัง
ไม่เข้าใจในระบบงาน
ขาดประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน
โดยตรง  

 
- ทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาโดยทบทวน
นโยบาย เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  
-ให้ค าปรึกษาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ให้
ประชาชนทราบ  
อย่างทั่วถึง  
 
 
- อบรมให้ความรู้ใน
ภารกิจแต่ละด้านอย่าง
ต่อเนื่องตรงสายงาน 

 
งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน/
ส านักปลดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานนิติกร/ ส านัก
ปลัด  



 

๔ 

แบบ ปค. ๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนด ำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่
 
 

 
 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุม 

 

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 

 
 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 
 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง  
กิจกรรม  
งำนกำรเงินและบัญช ี 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 
การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณและนอกงบประมาณ 
การบันทึกบัญช ีการเก็บรักษา
เงินเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง  
-เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดท าฎีกา
รับเงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน  
-เพื่อให้สามารถด าเนินการด้าน
การเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน  

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน
การเบิกจา่ยเงิน  
-เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน
การเงินถูกต้องและมีความหน้าเช่ือถอื 

 
 
- มีพืน้ท่ีจัดเก็บฎีกา
เบิกจ่ายเงินท่ีจ ากัด
เนื่องจากมี ฎีกา
เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกป ี 
-หน่วยงานผู้เบิกไม่
ศึกษาระเบยีบและ
หนังสือสั่งการให้
ถูกต้อง  
-หน่วยงานผู้เบิกวาง
ฎีกาล่าช้าและเร่งด่วน 
ท าให้หน่วยงานคลังม ี
ระยะเวลาในการ
ตรวจฎีกาน้อย  

 
 
-ถือปฏิบัติตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน  
– การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแกไ้ข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย
เคร่งครดั  
- มีค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร  
- จัดส่งเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน  

 
 
- สอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั  
-ตรวจสอบการรับ
และการน าฝากเงิน  
- มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจา่ยให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน
ด าเนินการเบิกจา่ยเงินใน
แต่ละรายการ  
- มีการติดตามการ
ด าเนินงานควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน-
บัญชี ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและเป็นปจัจุบัน  

 
 
- การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน  
-มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วน โดยไมผ่่านการ
ตรวจสอบก่อน  

 
 
- ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ย่อยแต่ละกองได้
ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความ
ถูกต้องก่อนด าเนินการ
เบิกจ่าย  
-เจ้าหน้าท่ีการเงินและ
หัวหน้ากองคลัง มีการ
สอบทานการเบิกจา่ย
ตามขั้นตอน  

 
 

-จพง.การเงิน  
-หัวหน้าฝ่าย 
 
บริหารงานคลัง  
-ผอ.กองคลัง  



๕ 

แบบ ปค. ๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 
 
 

ควำมเสี่ยง 
 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู ่

 
 

 
 

กำรประเมินผล  
กำรควบคุม  

 

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน  

 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
 

ฝ่ำยพัฒนำรำยได้  
กิจกรรม  
งำนแผนที ่ 
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้การบริการรับเงิน-
จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ การ
บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน 
เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ  
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษไีด้อย่างครบถ้วน 
น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม  
-เพื่อให้มีการพัฒนาการจดัเก็บ
รายได้เพิ่มมากขึ้น  

 
 
- จากการประเมิน
ความ เสี่ยงได้มีการ
ปรับปรุง ความเสี่ยง 
การจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีน 
ทรัพย์สินไม่แล้ว
เสร็จ ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ของ
การควบคุม จึงต้อง
ควบคุมต่อไป  

 

 
 
-ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
พ.ศ. ๒๕๓๗  
-มีการติดตาม
ประเมินผลจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 
 
- เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ
รายได ้หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานจัดเก็บ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
-ตรวจสอบการรับ
เงิน การน าส่งเงิน 
และการน าฝากเงิน
เป็นประจ า 

 
 
-ขาดเจ้าหน้าท่ีมา
รับผิดชอบในด้านนี้
โดยตรง ซึ่งเป็นงาน
เกี่ยวกับโปรแกรมแผน
ที่ภาษีรวมถึงการออก
ส ารวจภาคสนาม 
เนื่องจากกองช่างเป็น
ผู้รับผิดชอบ แต่มี
บุคลากรน้อยไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน  
-ยังไม่มีการท าทะเบียน
ทรัพย์สินและทะเบยีน
คุมผู้ช าระภาษ ี
เนื่องจากรอแผนที่ภาษ ี 

 
 
-ออกค าสั่งมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนท่ีภาษี
ให้ชัดเจน  
-จัดท าโครงการแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อจ้างเหมา
บุคคลภายนอก เพื่อให้
งานแล้วเสร็จตาม
ภารกิจ  
-อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าแผนที่
แม่บท ซึ่งต้องมี
เจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้
ความสามารถในด้านนี้
มาช่วยด าเนินการให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว  

 
 

-กองคลัง  
-กองช่าง  

 

 



  ๖ 

แบบ ปค .๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่

ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

 
 

ควำมเสี่ยง  
 
 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู ่ 

 
 

 
 

กำรประเมินผล  
กำรควบคุม  

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน  

 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 
กิจกรรม  
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  
วัตถุประสงค์  
-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกดิ
ประสิทธิภาพมากที่สดุ สามารถ
จัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภท
ถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝา่ยและเกิด
ประโยชนส์ูงสุด เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ้ 
-เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปจัจุบันมาปรับปรุงทะเบยีน
ผู้เสยีภาษ ีและเป็นข้อมลูพื้นฐานใน
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  
- เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี
วิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม 
แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่
ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชลีูกหนีน้า
เงินรายได้ที ่จัดเก็บมาลงบัญชี
ครบถ้วน เร่งรดัการจดัเก็บรายได ้
และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชาระได้ ครบถ้วน ไม่
มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัด เก็บได้เพิ่ม
ตามเป้าหมาย 

 
- แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินไม่
ครบถ้วน  
- ผู้มีหน้าที่ชาระภาษี
ไม่ให้ความร่วมมือ  
- มีลูกหนี้ภาษีบ ารุง
ท้องที่รายใหม่เกิดขึ้น
ทุกปีงบประมาณ  
-งานจัดเก็บรายได ้ 
ไม่สามารถติดต่อ
เจ้าของที่ดินให้มาชา
ระภาษีบ ารุงท้องที่ได ้ 
- เกิดความสับสนของ
การยุบรวมพื้นท่ีกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างเคียง  

 
-ก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบของภาษีแต่
ละแบบด้วยความ
รอบคอบและรัดกุม 
เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาด  
-หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได้ร่วมวาง
แผนการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอนและได้
ออกส ารวจพ้ืนท่ีด้วย  
-ส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การอบรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู ้ 
-การออกพ้ืนท่ีเพื่อ
เป็นการให้บริการแก่

ประชาชนผู้เสียภาษีและ
เปิดโอกาสสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประชาชนผู้
เสียภาษ ี 

 
-การปฏิบัติงานจะต้อง
ยึดระเบียบกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง  
-เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ได้ปฏิบตัิงานจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
-ทาหนังสือแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านช่วย
ประชาสมัพันธ์เมื่อมีการ
ซื้อขายที่ดินในเขต
เทศบาลต าบลพันนา ให้
เจ้าของที่ดินนาโฉนด/
เอกสารที่เกีย่วข้องมา
แจ้งให้กับงานจัดเก็บ
รายได้ทราบทุกครั้งเพื่อ
น ามาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูล
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 
-ประชาชนยังขาด
ความรู ้ความเข้าใจ 
ในเรื่องของการเสีย
ภาษี  
- ผู้เสียภาษีบางราย
ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ี ไม่
สะดวกที่จะ
เดินทางมาเสียภาษ ี
จึงท าให้มียอดภาษี
ค้างช าระ  
-ไม่สามารถติดต่อผู้
เสียภาษีได ้
เนื่องจากท่ีอยู่ไม่
ถูกต้องชัดเจน  

 
-จัดท าสื่อในการ
ประชา สัมพันธ์ เช่น 
ป้าย แผ่นพับ 
ประชาสมัพันธ์การ
ช าระ ภาษีประจ าปี  
-ท าการออกหนังสือ
แจ้งและทวงถามตาม
ระเบียบ ทุกขั้นตอน
ต่อผู้มีหน้าทีเ่สียภาษ ี 
-ด าเนินการจดัท า
แผนที่ภาษ ีเพื่อให้
การจัดเก็บภาษีเป็น
ระบบมากยิ่งข้ึน  
-ตรวจสอบฐานข้อมลู
ภาษีให้เป็นปัจจุบัน  
- ก าหนดให้หน่วยงาน
มี นโยบายและ
วางแผน การสรรหา
บุคลากรที่ตรงตาม 
ต าแหน่งตามมาตรฐาน
การก าหนดต าแหน่งที่
ชัดเจน  

 
-นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ช านาญการ  
-หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได ้ 
-ผอ.กองคลัง  



๗ 

แบบ ปค .๕ 

หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผน

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค ์
 

 
 

ควำมเสี่ยง 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่
 

 
 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุม 

 
 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมี
อยู ่
 
 

 
 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุม 
ภำยใน 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

 
 

กิจกรรม  
ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ
งำนพัสด ุ 
วัตถุประสงค์  
-เพื่อให้เกิดการวางแผน 
การใช้ จัดหา จัดซื้อจดัจ้าง
พัสดุทรัพยส์ินเป็นไปตาม
ความเหมาะสม คุ้มค่า 
โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุดต่อทางราชการ
ประชาชน มีระบบการ
ควบคุมเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการอย่าง
เคร่งครดัและถูกต้อง  

 
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ด้าน พัสดไุม่เพียงพอ
ต่อการ ปฏิบัติงาน  
- ระเบียบมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ทาให้ผู้ปฏิบัติงานม ี
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ไม่ชัดเจน  
- การใช้จ่าย 
งบประมาณตาม 
โครงการมคีวามสุ่ม 
เสี่ยงต่อข้อกฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบังคับ  

 
-ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุฯ  
- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย ใน
งานพัสด ุ 
- การจัดซื้อจัดจา้งและ
การจ าหน่ายทรัพย์สิน
มีการปฏิบตัิตาม
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การของทางราชการ  
-มีการจัดท าทะเบียน
คุมตามระเบยีบฯ  
-มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
พัสดุโดยตรง โดย
ต าแหน่งรับผดิชอบ  

 
-การจัดซื้อจัดจ้างไดม้ี
การเพิ่มความละเอียด
รอบคอบของเอกสาร
ทาให้มีความครบถ้วน
ของเอกสารได้ดีใน
ระดับหนึ่ง แต่การ
ควบคุมยังไมเ่พียงพอ 
ขาดการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง และ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องมี
การแก้ไขปรับปรุงอยู่
เสมอ  
- มีการจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สินให้เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ เพราะเป็น
งานท่ีต้องใช้ความรู้
ด้านพัสดุอยา่งมาก  
- มีการตรวจสอบ
เอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างละเอียด  

 
-เอกสารเบิกจ่ายที่
ยังไม่ครบถ้วน  
-การควบคุมวัสดุ
สิ้นเปลืองมีการ
บันทึกรับ-จ่าย ช้า  
-มีระเบยีบ 
กฎหมาย ที่ออกมา
ใช้บังคับใหม่  
-พัสดุบางอย่างที่ใช้
ไม่ได้ยังไม่มีการ
จ าหน่าย  

 
-ก าชับให้หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ
จัดท าแผนการเบิกจ่าย
แต่ละไตรมาสให้ตรงกับ
ความต้องการใช้งานมาก
ที่สุด  
-ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดท า
ทะเบียนคุมวสัดุ
สิ้นเปลืองให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกเวลา  
- มีหัวหน้าพัสดุก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด  

 
-ผอ.กองคลัง  
-จพง.พัสดุช านาญงาน  



 

๘ 

แบบ ปค.๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

 
 

ควำมเสี่ยง  
 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
 
 

 

 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุม  

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ 
 

 
 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 
 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 

กองช่ำง  
งำนก่อสร้ำง  
กิจกรรรม  
การประมาณราคาก่อสร้าง  
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การส ารวจออกแบบและ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แม่นย าและเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนา เทศบาลต าบลพัน
นาและประชาชนอย่างแท้จริง  
กิจกรรม  
งานประสานสาธารณูปโภค  
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเมืองด้านคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค และการ
ด าเนินการด้านสาธารณะ โดยจัดให้
มีและดูแลรักษาสถานที่พัฒนาเมือง
ให้น่าอยู ่ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย  

 
 
-การประมาณ
ราคาถูกต้องตาม
ระเบียบแต่ไม่
สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจ
ในระหว่างจัดชื้อ
จัดจ้าง  
 
 
 
- ติดตามผลการ
ด าเนินการเป็น
ระยะ  

 
 
-ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม
ข่าวสารตา่งๆเกี่ยวกับราคา
วัสดุก่อสร้างเช็คข้อมูล
ราคาวัสดุก่อสรา้งกับ
หน่วยงานท่ีสามารถอ้างอิง
ได ้เพื่อให้ทราบข้อมูลที่
แท้จริงและเป็นปัจจุบัน ให้
ศึกษาระเบยีบ และหนังสื่อ
สั่งการ  
 
เจ้าหน้าท่ีจะต้องตรวจสอบ
ความเสยีหาย พร้อม
รายงานผล และประมาณ
การค่าเสียหายเสนอ
ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ก่อน
ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมในเรื่อง
สาธารณูปโภค 

 
 

-ราคาวัสดุก่อสร้างมคีวาม
ผันผวน ตามสภาวะ
เศรษฐกิจของโลกและ
ราคาน้ ามัน  
-ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการ
อย่างรวดเร็วและเป็น
ระบบโดยล าดับ
ความส าคญัของโครงการ
ในการประมาณราคา  
การปฏิบัติงานต้องรายงาน
ผลและประเมินค่าเสียหาย
เสนอผู้บริหาร ก่อน
ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม และใช้ระเบียบ 
ข้อบังคับใน เร่ืองนั้นๆ ในการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

 
 

-การผันผวนของ
ราคาสินค้าเกี่ยวกับ
การก่อสร้างในตลาด
ที่สูงข้ึน  
ก าชับเจ้าหน้าที่
จะต้องตรวจสอบ
ความเสยีหาย พร้อม
รายงานผล และ
ประมาณการ
ค่าเสียหายเสนอ
ผู้บริหารทราบทุก
ครั้ง ก่อนด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใน
เรื่องสาธารณูปโภค 

 
 

-ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิ
ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ
การสั่งการจาก
หน่วยงานต่างๆโดยใช้
สารสนเทศ(IT) เพื่อให้
การค านวณราคา
ก่อสร้างขณะจัดท า
ข้อบัญญัตสิอดคล้องกับ
ความเป็นจริงกับสภาพ
เศรษฐกิจในขณะ
ด าเนินงาน  
กันยายน ๒๕๖๒  

 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 



 

๙ 

แบบ ปค. ๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค ์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

กำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู ่ 

 

 
 

กำรประเมินผล  
กำรควบคุม  

 

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 

 

 
 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน  

 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

 

กิจกรรม  
บริหารงานท่ัวไป เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(งานธุรการ)  
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณและ 
การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมายก าหนด 
และการเบิกจ่าย 

 
-การปฏิบัติงานตาม
หลักงานสารบรรณ 
เพื่อความสะดวกใน
การสืบค้น 
เอกสารต่าง ๆ  
 

 
-การปฏิบัติงาน
ตามหลักงานสาร
บรรณ เพื่อความ
สะดวกในการ
สืบค้น  
 

 
- เอกสารมีจ านวนมาก
ทาให้สถานท่ีเก็บ
เอกสารและตู้เก็บ
เอกสารไม่เพยีงพอ 
เอกสารต่าง ๆ 
 

 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การศึกษางานธุรการ  
- จัดหาสถานท่ีหรือตู้
เก็บเอกสารอย่าง
เหมาะสมและเพยีงพอ
เพื่อไม่ให้เอกสารสูญ
หายและสะดวกในการ
จัดเก็บและค้นหาโดย
แยกแฟ้มเอกสารไว้เป็น
หมวดหมู ่ 

 
 

 
กองช่าง  
 

 

 

 

 

 



๑๐ 

แบบ ปค. ๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนด ำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
 

ควำมเสี่ยง  
 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่  
 
 

 
 

กำรประเมินผล  
กำรควบคุม  

 

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ 
 
 

 
 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน  

 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม  
กิจกรรม  
ส่งเสริมทำงด้ำนกำรกีฬำและ
นันทนำกำร  
วัตถุประสงค์  
-เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬาไม่
พึ่งพายาเสพติด, รู้จักเคารพ
ปฏิบัต ิ 
ตามกฎกติกากฎหมายของ
บ้านเมืองและพัฒนากีฬาชุมชน
ไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รู้จัก
มีวินัย  
งำนส่งเสริมกจิกรรมศำสนำ
ประเพณีและวัฒนธรรม  
กิจกรรม  
กำรจัดงำนประเพณีท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์  
-เพื่อให้ใช้จ่ายงบ ประมาณด้านการจัดงาน
ประเพณที้องถิ่นเป็นไปกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560/กฎกระทรวง และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้งและตามความ
จ าเป็น 

 
 
- บุคลากรที่เป็น
พนักงานจ้างยังขาด
ประสบการณ์ด้าน
กิจกรรมนันทนาการ
และกีฬาโดยตรง  
- ด้านสถานท่ีมีการ
ปรับปรุงเพียง
บางส่วน ท าให้เกิด
การคับแคบและไม่
สามารถเอื้ออ านวย
ความสะดวกได ้ 
- บุคลากรที่เป็น
พนักงานจ้างยังขาด
ประสบการณ์ด้าน
กิจกรรมนันทนาการ
และกีฬาโดยตรง  
- ด้านสถานท่ีมีการ
ปรับปรุงเพียง
บางส่วน ท าให้เกิด
การคับแคบและไม่
สามารถเอื้ออ านวย
ความสะดวกได้ 

 
 
-ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจดัการ
แข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  
-เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง และ
ใช้จ่ายอย่างประหยดั  
-น าระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560/กฎกระทรวง 
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  
-เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง และ
ใช้จ่ายอย่างประหยดั 

 
 
- ปริมาณงานท่ีมี
มากกว่าจ านวน
บุคลากรท าใหเ้กิด
ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
- มีการจัดซื้อจดัจ้าง 
แจกของกิจกรรม
โดยตรงในการจัดงาน
โครงการเกินความ
จ าเป็นและไมเ่ป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
อย่างแท้จริง  
๒.ตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือย
เกินความจ าเป็น  

 
 
- ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ 
ความช านาญด้านกีฬา  
และนันทนาการ  
- ประชาชนส่วนน้อยที่
เห็นถึงความส าคญัของ
การเล่นกีฬา การออก
ก าลังกาย ท าให้ขาด
การมีส่วนร่วมในด้าน
งานกีฬาและ
นันทนาการของชุมชน  
- ยังไม่มีสถานท่ีสาหรับ
ให้เด็กเยาวชน 
ประชาชน ได้ใช้เป็นจุด
รวมในการเล่นกีฬาทุก 
ๆ ประเภท  
- การจัดซื้อจัดจา้งใน
โครงการบางอย่างไม่
สามารถด าเนินการได ้
อาจส่งผลให้มีการเรียก 
เงินคืน เมื่อหน่วย
ตรวจสอบมาตรวจสอบ  

 
 

- สรรหาบคุลากรที่มี
ความรู ้ความช านาญ 
เพื่อเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬา
ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลพันนา ในการที่จะ
ส่งเสริมเด็ก เยาวชน 
ประชาชนเข้า  
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ จนได้รับ
ความเป็นเลิศด้านการ
กีฬา  
๒. จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้แกป่ระชาชนทุก
ชุมชน  
๓. จัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาภายในต าบล  
- ให้ทบทวนและก าหนด
มาตรการงบประมาณในการจัด
งานโครงการที่ใช้จ่าย 
งบประมาณที่ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง ไม่ควรตั้งงบประมาณ
เกนิ 

 
 
กองกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองกำรศึกษำ 



๑๑ 

แบบ ปค. ๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนด ำเนินกำร
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค ์ 

 
 

ควำมเสี่ยง  
 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู ่ 

 
 

 
 

กำรประเมินผล  
กำรควบคุม  

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ 
 

 

 
 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน  

 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ งำนกำรเงิน/กำร
พัสดุและแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ  
วัตถุประสงค์  
พัฒนาบุคลากรให้มคีวาม
ช านาญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ตามกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560/กฎกระทรวง 
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  

 
- กิจกรรมงานด้าน
การเงินและการพัสดุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พบว่า บุคลากรยังขาด
ความรู้ความช านาญใน
การปฏิบัติงานการเงิน
และด้านการพัสด ุ 
-กิจกรรมงานด้าน
บริหารและวิชาการใน
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา พบว่า
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี
ยังขาดความรู ้ความ
เข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
และยังไม่รับการ
ฝึกอบรมเรื่องการจดัท า
แผนพัฒนาโดยตรง 

 
-น าระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/
กฎกระทรวง และ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  
- น าระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้ใน
การปฏิบัติงานอยู่
เสมอ  

 
-ความช านาญในการ
ใช้ระเบียบกฎหมาย
ของเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน  

 

 
- การเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่
สามารถนามาปฏิบัติ
ด้านการเงิน/การพัสดุ
และแผนพัฒนา
การศึกษาได้ไม่ช านาญ
เท่าที่ควร  

 

 
- ศึกษากฎหมายข้อ
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
รวมถึงการทบทวนถึง
ปัญหาที่เกิดจากโครงการ
ในรอบที่ผ่านมาเพื่อน ามา
เป็นแนวคิดในการแกไ้ข
งานท่ีก าลังด าเนินการใน
ปัจจุบัน  

 

 
กองกำรศึกษำ 

 

 



๑๒ 

แบบ ปค. ๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค ์

 
 
 

ควำมเสี่ยง 
 

 

 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู ่ 
 
 

 
 

กำรประเมินผล  
กำรควบคุม  

 
 

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 

 
 
 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน  

 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 
งำนส่งเสริมกำรศึกษำระดับ
ก่อนประถมศึกษำ  
กิจกรรม  
การจัดการศึกษาปฐมวัยและ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้มีการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กให้เป็นระบบและมีการ
จัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน  
- เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลพันนา มี
ความรู้ความสามารถใน  
การปฏิบัตหิน้าท่ี  

 
 
- ผู้ดูแลเด็กบางคนท่ี
เป็นพนักงานจ้างยัง
ขาด ประสบการณ ์
อาจส่งผลต่อความรู้
ความเข้าใจต่อ
พฤติกรรมของเด็ก ทั้ง
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ ์สังคมและ
จิตใจ ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาการของเด็ก 
สนามภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
ปรับปรุงไม่เสร็จ
สมบูรณ์ให้พร้อมใช้งาน
ส าหรับการจัดกจิกรรม
นันทนาการกลางแจ้ง
ให้เด็กได้อย่าง
ปลอดภัย  
 

 
 
- ประชุม/ตรวจสอบ
กับคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ผู้ปกครอง
เพื่อประชุมการเรียน
การสอน  
-เทศบาลตั้ง
งบประมาณ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา  
-ส่งครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วม
อบรม เพื่อเพ่ิม
ความรู้ความสามารถ 
พัฒนาทักษะการ
สอนให้ดียิ่งข้ึน  

 
 
-มีการตรวจเยี่ยม 
ประเมินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล 
จานวน ๓ ศูนย ์ 

 

 
 
- การจัดการศึกษาเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยยัง
ไม่ได้มาตรฐาน  
 
-งบประมาณในการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  
ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ  
-การด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม ่ 
เป็นไปตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสรมิการ
ปกครอง  

 
 
- การวางแผนการใช้
งบประมาณ  
- ส่งครูประจ าศูนย์เข้ารับ
การอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 - จัดทัศนะศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษาหรือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีการ
บริหารจดัการเรียนการ
สอนที่ดีตามความ
เหมาะสมใช้เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 
 
กองกำรศึกษำ 

 



๑๓ 

แบบ ปค. ๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่

ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค ์

 
 

ควำมเสี่ยง 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่  
 

 
 

กำรประเมินผล  
กำรควบคุม  

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมี
อยู ่
 

 
 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน  

 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรม  
การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้การด าเนินงาน เกี่ยวกับ
การป้องกันการเกิดโรค 
ไข้เลือดออกให้เป็นไปอย่างม ี
ประสิทธิภาพและเพื่อการสร้าง
สิ่งแวดล้อมใหม้ ีความสะอาดมีการ
ก าจัดขยะน้ าเสียไม่ใหเ้ป็นแหล่ง 
เพาะพันธ์ุของพาหะน าโรค  
กิจกรรม  
งานสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะมูล
ฝอยท่ัวไป  
วัตถุประสงค์  
- เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยให้ถกูต้อง
หลักการและเพื่อป้องกันและควบคุมเกดิ
การแพร่กระจายเช้ือโรคที่เกิดจากปัญหา
ขยะมูลฝอย 

 
 
- ประชาชนยังขาด ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน  
สาธารณสุข และประชาชน
ยังไม่มีความตระหนักใน
การสร้างเสริมป้องกัน 
สุขภาพของตนเอง รวมถึง
หน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที ่องค์กรชุมชนและ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม ่
ก าหนดเป้าหมายในการ 
ป้องกันการเกิดโรคภัย
ร่วมกันอย่างชัดเจน  
- ยังมีการตกค้างของขยะ
มูลฝอยในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
เส้นถนนทางหลวงทางหลัก  

 
 

-ปฏิบัติตามระเบียบ/ หนังสือ
สั่งการรณรงค ์ประชาสัมพันธ์
ให ้ประชาชนทราบและ 
ตระหนักถึงอันตรายของ โรค
ไข้เลือดออกการท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุ ยุงลายในบ้าน
ตนเองและประสานงาน
รวมถึงด าเนินการร่วมกับ 
หน่วยงานสาธารณสุขใน 
พื้นที่ในการพ่นหมอกควัน
ควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วย  
- การปฏิบัติงานภายใต ้
ภารกิจความรับผิดชอบท้ัง 
เรื่องระเบยีบค าแนะน าและ
หนังสือสั่งการที ่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ี เกี่ยวข้อง 

 
 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหาร ทราบผล
การ ดาเนินงานอย่าง 
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ
และเครือข่ายมีการ
ประสานงาน ในการ 
ดาเนินการควบคุม
โรค ตามภารกิจ
หน้าท่ีการด าเนินงาน
ควบคุมพ่นหมอกควัน
สามารถด าเนินการได้
ทันท่วงที  
- มีการตกค้างของ
ขยะ น้อยลง  

 
 
- มีจ านวน
งบประมาณไม ่
เพียงพอ ความไม่
พร้อมของบุคลากร 
เนื่องจาก ต้องใช้ผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะ ซึ่งมีอยู่น้อย
ท าให้การ 
ปฏิบัติงานบางครั้ง
ไม่ทันการณ ์ 
 
- ปัญหาเกิดการ
ตกค้างของขยะใน
ชุมชนบางจุด 

 
 
- มีการเข้ารับเพิ่ม
กิจกรรมตามโครงการ
ใน แผนพัฒนาและ 
รณรงค์เพิ่ม  
- จัดทีมในการออก
ปฏิบัติงานเพิ่ม  

 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
ความตระหนักการ เป็น
จิตอาสาของพนักงาน
และคนใน ชุมชนในการ
รักษาความสะอาด 

 
 
กองสำธำรณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

                                                                                 ผู้รำยงำน 

                                                 ( นำยสนั่น  ชินมำ ) 

                                                  นำยกเทศมนตรีต ำบลพันนำ 
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