
แบบ ปค. ๕ 

ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลพันนำ 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนด ำเนินกำร
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

 
 

ควำมเสี่ยง 
 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
 

 
 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุม 

 
 

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุงกำร 
ควบคุมภำยใน 

 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานด้านการบรหิารงาน
บุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
หน่วยงานให้มีคุณภาพ 

-การบรรจุแต่งตั้งไม่
เป็นไปตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี 
- มีการโยกย้าย 
สับเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ี
ภายในบ่อยท าให ้
ขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 
- ระเบียบ 
หลักเกณฑ์มีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา
อบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอและถ่ายทอดให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
- ปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับงบประมาณ
ปริมาณงานหรือภารกิจที ่
ปฏิบัติจริง 
- ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้แม่นย า
เพื่อการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไป
อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด 

- ประชุมวางแผน
การจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง 
- กาหนดกรอบ
อัตราก าลังโดย
ค านึงถึงความ 
จ าเป็นและภาระ
ค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไป
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

    การบรรจุแต่งตั้งไม่
เป็นไปตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปีการ
พัฒนาพนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้าง
ยังไม่เหมาะสม ขาด
ความต่อเนื่อง 
ขาดกระบวนการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการ 
ปฏิบัติงาน มีการ
โยกย้ายสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าท่ีภายในบ่อยท า
ให้ขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 

- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า 
ร่วมอบรมอยา่ง 
ต่อเนื่อง 

งานการเจ้าหน้าท่ี / 
ส านักปลดั 

 

 



-๒- 
แบบ ปค. ๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนด ำเนินกำรหรือ 
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 
 

ควำมเสี่ยง 

 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

 
 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุม 

 

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

กำรปรับปรุงกำร 
ควบคุมภำยใน 

 

 
ก ำหนด 
เสร็จ/ 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานด้านสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้งานธุรการเกิดความ 
เป็นระบบ สามารถสืบค้นได ้
สะดวก รวดเร็ว 

- การค้นหาหนังสือ
ราชการระเบียบ 
กฎหมายในระบบ
อิเล็กทรอนิกสต์้องใช้ 
เวลามากและบางครั้ง 
ค้นหาไมเ่จอ 
- ไม่จัดเก็บแยก
ประเภทหนังสือแตล่ะ
แฟ้มไม่ตรงตามช่ือเรื่อง
หนังสือ 

- ปรับปรุงค าสั่ง
มอบหมายงาน 
ให้มีความชัดเจน กรณีที่
เจ้าหน้าท่ีไม่อยู่ให้มผีู้ท า
หน้าท่ีแทนเพื่อไม่ให้งาน
หยุดชะงัก 
- เจ้าหน้าท่ีต้องติดตาม
และประสานงานกับทุก
ส่วนงานเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและทันต่อ
เวลา 
- ตรวจสอบข้อมลู
ข่าวสารราชการจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทางระบบอินเตอรเ์น็ต
ทุกวัน 
- จัดท าทะเบียนคุมแฟม้
หนังสือราชการอย่าง
ชัดเจน 

- มีการติดตาม 
ตรวจสอบ 
ระบบการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เจ้าหน้าท่ีขาดความ 
รอบคอบในการรับส่ง 
หนังสือราชการท าให้การ
จัดเก็บและน าส่งหนังสือ
ราชการผดิพลาดเกิด
ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

- ลงทะเบียนรับ 
หนังสือทุกฉบับ 
และน าไปจ่าย 
ให้กับผู้รับผิดชอบ 
ทันท ี
- ตรวจสอบ 
เอกสารข้อมลูข่าวสาร
ราชการ 
จากอินเตอร์เนต็ทุกวัน 

งานธุรการ 
/ ส านักปลัด 
 

 



-๓- 
แบบ ปค. ๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนด ำเนินกำร
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

 
 

ควำมเสี่ยง 
 

 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู ่

 
 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุม 

 

 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุงกำร 
ควบคุมภำยใน 

 
 

 
ก ำหนด 
เสร็จ/ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานด้านป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความชวยเหลือ 
ประชาชนท่ีไดรบัความเดือด 
รอนได้ทันทว่งทีเพ่ือให้ 
ประชาชนมามสี่วนรว่มใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ขาดประสิทธิภาพของ
การท างานในการ
ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
ขาดการประสานงาน
และการวางแผน
เตรียมความพร้อม 

- ประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือ
ประสานงานกับ
หนว่ยงานชุมชน
รวมถึงผู้น าชุมชน 
- อบรมใหค้วามรู้ใน
ภารกิจแต่ละด้าน
อยา่งต่อเนื่อง 

แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่
เตือนภัยประจ า
ต าบล/หมูบ้านและมี
การติดต่อ
ประสานงานกัน 

- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน 
ประชาชนแจง้มายัง 
หน่วยงานลาชาท าให ้
ประชาชน ได้รบัความ
ช่วยเหลือล่าช้าตามไป
ดว้ย 
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัย
พิบัติเป็นบริเวณกว้าง
วัสดุอุปกรณ์ของ
หน่วยงานไมส่ามารถ 
ควบคุมได้เองทั้งหมด 

-มีค าสั่งมอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ ์
อักษร แจง้รายชื่อ 
หมายเลขโทรศัพท์ 
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสมัพันธ์ให้ 
ทราบโดยทั่วกัน 
และตดิประกาศไว ้
ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
- อบรมใหค้วามรู ้
ในภารกิจแตล่ะ 
ด้านอย่างต่อเนื่อง 

งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณ
ภัย/ส านักปลดั 

 

 

 

 



-๔- 
แบบ ปค.๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจ 

ตำมแผนด ำเนินกำร
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่
ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
 
 

ควำมเสี่ยง 

 
 
 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 
 
 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุม 

 
 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 
 

กำรปรับปรุงกำร 
ควบคุมภำยใน 

 
 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานด้านการจัดท า
ประชาคมและ
แผนพัฒนาสามป ี
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความตอง
การที่แท้จริงสามารถ 
จัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหาและแกไข
ปัญหาได้ทันทว่งทีเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนา 

การเพิ่มเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทาให้กาจัดสรร 
งบประมาณเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ตั้งไว ้จึง 
ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 

- ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างแท้จริง 
- ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและมสี่วนร่วม
ในการจัดท าแผนเพื่อ
ผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยตรง 

ก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแต่
ละส่วนให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับภารกิจ
และแผน 

-การจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไม่
สามารถจัดสรร
งบประมาณตาม 
แผนพัฒนาท่ีตั้งไว ้
- แผนพัฒนามีโครงการ
จ านวนมากและไม่
สามารถ 
แก้ไขปัญหาไดต้รงตาม
ความต้องการของ
ประชาชน 

- ทบทวนการ 
จัดท าแผนพัฒนา 
โดยทบทวน 
นโยบาย เป้าหมาย 
และวัตถุประสงค ์
ให้ชัดเจน 
- ให้ค าปรึกษาและ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กฎหมาย 
และข้อบังคับต่างๆ 
ให้ประชาชนทราบ 
อย่างทั่วถึง 

งานวิเคราะห ์
นโยบายและแผน / 
ส านักปลดั 

 

 

 

 



-๕- 
แบบ ปค.๕ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผน
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่ส ำคัญของ 
หน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค ์

 
 
 

ควำมเสี่ยง 

 
 
 

กำรควบคุมภายในที่มีอยู ่

 
 
 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุม 

 
 
 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 
 

การปรับปรุงการ 
ควบคุภายใน 

 
 

ก ำหนด 
เสร็จ/หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานนิติการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินงาน
ทางด้านกฎหมายการ
พิจารณาวินิจฉัย 
ข้อกฎหมายงานเรื่องราว
ร้องทุกข์และร้องเรยีน 
การแก้ไขปัญหา ให้กับ
ประชาชนเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ยังไม่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับงานท้องถิ่น
โดยตรง 
- สภาพเศรษฐกิจ 
การเมืองและระเบียบ
กฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา 

- ค าสั่งเทศบาลต าบลพันนา
เรื่อง มอบหมายงาน และ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
พนักงานเทศบาลแลลูกจ้าง 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ 
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูน ความรู้
และประสบการณ ์เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ การ
พิจารณาวินิจฉัยข้อ กฎหมาย
งาน สอบสวน งานรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข ์และร้องเรียนการแก้ไข
ปัญหาให้กปัระชาชนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้อง 

- มีค าสั่งเทศบาลต าบล
พันนาเรื่องมอบหมาย 
งานและหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง
ภายในส านักปลัด 

บุคลากรที่
รับผิดชอบโดยตรง 
ยังไมเขาใจใน
ระบบงาน ขาด 
ประสบการณ์ในการ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 

อบรมใหค้วามรู้ใน 
ภารกิจแต่ละด้าน 
อยา่งต่อเนื่องตรง 
สายงาน 

งานนิติกร/ส านัก
ปลัด 

 
            ลงชื่อ                                          ผู้รายงาน 

                                                                                       (นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ) 
          หัวหน้าส านักปลัด 

           วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 



 

 

 


