
  แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด   วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญของรัฐ/ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิด 
ชอบ 

 
 

กองคลัง 
กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และงานพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพสัดุ
เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
๒.เพื่อให้การจดัเก็บรักษาพัสดมุี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อม
ใช้งาน  ปลอดภัยมีการบันทึกบญัชี
ถูกต้อง  ครบถ้วนและเป็นไปตาม
ระเบียบพสัด ุ

 
๑. การควบคมุพัสดุให้
เป็นไปตามระเบียบ 
๒.การจดัหามีการ
กระจุกช่วงปลายปี
งบประมาณ 
๓. พัสดุบางอย่างที่ใช้
ยังไม่ได้มีการจ าหน่าย 
 

 
๑. มีการจัดท าทะเบยีน
ควบคุมพัสดตุาม
ระเบียบ 
๒. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรม  ศึกษา
ระเบียบกฎหมายในงาน
พัสด ุ

 
๑. เจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง
ติดตามการด าเนินงานและให้
มีการรายงานผลการจดัซื้อจัด
จ้างประจ าเดือนเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบกับแผนการจัดหา
พัสดุประจ าป ี
๒. มีการตรวจสอบเอกสารใน
การจัดซื้อจดัจ้างอย่าง
ละเอียด 
๓.การจดัการควบคุมผา่นแบบ
อิเลคโทรนคิ 
 

 
- พัสดุบางอย่างที่ช ารุดยังไม่
มีการจ าหน่าย 
- มีกฎหมาย  ระเบียบ  ที่
ออกมาใช้บังคับใหม่ 
- ขาดบุคลากรในต าแหน่ง
พัสดุท าให้เจ้าหนา้ที่ท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีพัสดุขาดความ
ช านาญ 

 
๑.มีการปฏิบัตติาม
ระเบียบและมีการ
ตรวจสอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
๒.จัดหาบุคลากรที่
รับผิดชอบดา้นพัสดุ
โดยตรง 

 
กองคลัง 

                                                     
 
 
 
 



  แบบ ปค. ๕ 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด   วันที่ ๓๐ เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

ภารกิจตามแผนการด าเนนิการ
ที่ส าคัญของรัฐ/ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
๒.เพ่ือให้บริการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่ประชาชนในต าบลฆ้อง
ชัยพัฒนาตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 

 
อุปกรณ์/
เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอต่อการ
บริการและไม่
สามารถให้ทันต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ
ได้ 

 
-ควบคุมการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติให้มีมาตรฐาน
การออกปฏิบัติหน้าที่
ให้มีความพร้อม กับ
สาธารณภัยที่จะ
เกิดข้ึน ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง  
-ควบคุมเครื่องมือ  
วัสดุอุ ปกรณ์ให้
พร้อมในการออก
ปฏิบัติหน้าที่  

 
-การแบ่ง/มอบหมายงาน 
-รูปแบบขั้นตอนในการ
จัดท าแผนพัฒนาให้
เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
ป้องกันฯ 
-การติดตามและ
ประเมินผลในด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โดยบุคลากรจาก
ส่วนกลาง 

 
- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับ 
ผิดชอบงานที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานงานป้องกัน
โดยตรง 
- เจ้าหน้าที่ขาดหลักวิธี 
การใช้อุปกรณ์/
เครื่องมือต่างๆ 
- อุปกรณ์  เครื่องมือ
วัสดุ  ไม่เพียงพอด้าน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและระงับ
อัคคีภัย  กู้ภัย 
 

๑. จัดเจ้าหน้าที่เข้า
ฝึกอบรมตาม
หลักสตูรในแตล่ะ
ด้านให้ช านาญการ 
๒.จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ใหเ้พียงพอ
ในด้านป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย กู้ภัย 
๓.จัดฝึกทบทวน
ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย  
การแพทย์ ฉุกเฉิน  
ทุกป ี
๔.สรรหา จนท.
ปฏิบัติงานให้ตรงต่อ
สายงานและเพียง 
พอต่อปริมาณงาน 

 
ส านักปลัด 

                                                                                  
                                                                            
 
 



  แบบ ปค. ๕ 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด   วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญของรัฐ/ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
 

กองคลัง 
กิจกรรม 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดเก็บได้
ครบถ้วนถูกต้องและไม่มลีูกหน้า
ค้างช าระเป็นไปตามระเบียบ
และวิธีปฏิบตัิเพื่อให้มีการ
ประเมินภาษีได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ  ข้ันตอนปฏิบัต ิ

 
-การจัดเก็บภาษีให้
ครอบคลมุและถูกต้อง  
รวดเร็ว 

 
- มีการวางแผน  
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน
ครบทุกข้ันตอน 
- การออกพ้ืนท่ีเพื่อเป็น
การให้บริการแก ่
- ประชาชนผู้เสยีภาษี
และเปดิโอกาสสรา้ง
ความเข้าใจอันดีกับ
ประชาชนผู้เสียภาษี 
- การน าส่งเงินให้เสร็จ
ในวันเดียวกันกับวันที่มี
การช าระภาษ ี

  - การปฏิบตัิงานจะต้องยดึ 
    ระเบียบกฎหมายต่างๆที่  
     เกี่ยวข้อง 
   - มีการมอบหมายจาก 
     ผู้บริหารในการควบคมุ 
     ดูแลเรื่องระเบยีบงาน 
     พัฒนารายได้และ 
     จัดเก็บรายได ้
- มีการบริการจัดเก็บภาษี

นอกสถานท่ี 
- มีการประชาสัมพันธ์

ก าหนดออกการช าระ
ภาษีและด าเนินการ
จัดท าแผนที่ภาษ ี

- ตรวจสอบการรับเงิน
การน าส่งเงินและการ
น าเงินฝากเป็นประจ า 

 
-ประชาชนยังขาดความรูค้วาม
เข้าใจในเรื่องของการเสียภาษ ี
- ผู้เสียภาษีบางรายไม่อยู่ใน
พื้นที่ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางมา
เสียภาษีท าให้มียอดภาษีค้าง
ช าระ 
- ไม่สามารถตดิต่อผูเ้สยีภาษี
ได้เนื่องจากไม่มีที่อยู่ที่ถูกต้อง
ชัดเจน 

 
- จัดท าสื่อประชา 

สัมพันธ์ให้ประชาชน
มากยิ่งข้ึน 
- การออกหนังสือ 

แจ้งทวงถามตาม
ขั้นตอนต่อผู้มีหนา้ที่
เสียภาษ ี

- ตรวจสอบฐาน
ภาษีให้เป็น
ปัจจุบัน 

 
กองคลัง 

                                                                                                                                                                                             
   
 
 



  แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  ๓๐ เดือน  กันยายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญของรัฐ/ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

 
กองการศึกษาฯ 
งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ
เอดส์ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ    
เป็นไปโดยรวดเร็ว  เป็น
ธรรม  ถูกต้องตามระเบียบ  
กฎหมาย  ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ความครอบคลุมของ
การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติด
เชื้อเอดส์ 

 
๑.การแจ้งก าหนด 
การจ่ายเบี้ยยังชีพให้
ทันก่อนวันที่ ๑๐ 
ของเดือน 
๒. เพ่ิมทางเลือกใน 
กรรับเบี้ยยังชีพโดย 
การโอนผ่านบัญชี
ธนาคาร 
๓. กรณีผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ติดเชื้อ
เสียชีวิตให้ผู้น าท้องที่ 
แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ 
 

 
๑.ผู้น าท้องที่อ านวย
ความสะดวกสถานที่
จ่ายเบี้ยยังชีพ ท าให้
การด าเนินการเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 
๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
งบประมาณ 

 
การให้บุคคลอ่ืนมา
รับเงินเบี้ยยังชีพ
แทนโดยมิได้มีการ
มอบอ านาจไว้ 

 
๑.กรณีบุคคลอ่ืนมา
รับแทนต้องมีหนังสือ
มอบอ านาจครบถ้วน 
๒.ก่อนการจ่ายเบี้ย
ยังชีพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบและคัด
แยกเงินตามประเภท
การสงเคราะห์และ
แยกเงินในแต่ละ
หมู่บ้านให้เรียบร้อย 
 

 
 กองการศึกษา 

                                                                     
   

 
 



  แบบ ปค. ๕ 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญของรัฐ/ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 
 

กองช่าง 
กิจกรรมการอนุญาต
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
๑. วัตถุประสงค์ของการ
อนุญาตในการอนุมัติเพ่ือให้
อาคารที่ด าเนินการมีความ
มั่งคงถาวรเป็นไปตาม
มาตรฐานงานช่างและงาน
วิศวกรรม  
๒.  เพ่ือให้กาด าเนินการ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร ๒๕๒๒  และ พ.ร.บ. 
ขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
การด าเนินการก่อสร้าง
ประเภทอาคารของ
ประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้
มีการก่อสร้างที่เป็นไป
ตามมาตรฐาน ตาม
กฎหมายควบคุม
อาคาร 

 
- การประชาสัมพันธ์ 
จัดให้ความรู้ในเรื่อง
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ในเรื่องของ
การควบคุมอาคาร  
การขุดดินและถมดิน 
- การจัดท าข้ันตอน 
แนวทางการยื่นค า
ขอประเภทต่างๆไว้ 
ให้ชัดเจน 

 

 
มีการติดตาม  การ
ด าเนินการก่อสร้าง
ของประชาชน และ
การให้บริการกับ
ประชาชนนอก
พ้ืนที่ 
 

 
- บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการด าเนินการตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร  
กฎหมายขุดดินถมดินยัง
ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ขาดงบประมาณในการ
ส่งเสริมให้ความรู้
เพ่ิมเติมแก่เจ้าหน้าที่ 
-ประชาชนมิได้ใส่ใจการ
ก่อสร้างตามมาตรฐาน
การก่อสร้าง 

 
- มีการวางแผนและ
รวบรวมปัญหา
อุปสรรคที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร  การ
อนุญาตสิ่งปลูกสร้าง
ปฏิบัติงานมาก าหนด
แนวทางการปฏิบัติใหม่
ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
อบรมกับหน่วย 
งานที่เก่ียวข้อง 

 
กองช่าง 

 
 

                                                               
          
 
 
 



  แบบ ปค. ๕ 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด   วันที่ ๓๐ เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

ภารกิจตามแผนการด าเนนิการ
ที่ส าคัญของรัฐ/ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม  การให้บริการด้านการ
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้มีการบริการ  รวดเร็ว  
ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ 
๒.เพ่ือให้การจัดเก็บค่าบริการมี
ความโปร่งใส 

 
๑.การบริการที่ไม่
ครอบคลุมมีขยะ
ตกค้างในแต่ละ
หมู่บ้าน 
๒.การให้บริการ
ดูดสิ่งปฏิกูลไม่
เป็นไปตาม
ก าหนดตาม
แผนงานที่วางไว้
เนื่องจากการใช้
บริการในแต่ละ
วันที่จ านวนมาก 

 
๑.การจัดตารางเวร
การออกให้บริการ
เก็บขนขยะ 
๒.เพ่ิมจ านวนเที่ยว
ของการเก็บขนขยะ
ให้มากขึ้น 
๓.การออกให้บริการ
ด้านสิ่งปฏิกูลเร็วขึ้น
หรือตั้งแต่เช้าเพ่ือให้
การส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมทันการ
ปิดบัญชี 

 
๑.ประเมินผลจากข้อ
ร้องเรียนของประชาชน
ผู้รับการบริการ 
๒.ปรับปรุงกระบวนการ  
การให้บริการทุก ๖ เดือน 
 

 
- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับ 
ผิดชอบงานที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานงานโดยตรง 
- เจ้าหน้าที่ขาดหลักวิธี 
การใช้อุปกรณ์/
เครื่องมือต่างๆ 
- อุปกรณ์  เครื่องมือ
วัสดุ  ไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย 
- ด้านการบริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและบริการ
ดูดสิ่งปฏิกูล 

 
จัดหาวัสดุ/
อุปกรณ์มีให้
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

    
                                                          
 
 
 



  แบบ ปค. ๕ 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด   วันที่ ๓๐ เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญของรัฐ/ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
กิจกรรม   
งานควบคุมการก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีความม่ันคงแข็งแรงได้รับการ
ดูแลรักษาและสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

 
งานก่อสร้างมีการ
ควบคุมงานให้
เป็นไปตามรูปแบบ
และตามมาตรฐาน 

 
๑.มีค าสั่งแต่งตั้งผู้
ควบคุมงาน 
๒.ให้จัดท ารายงาน
ประจ าวันและสรุป
การด าเนินการเป็น
ประจ าทุกวัน 
๓.ประสาน
คณะกรรมการลง
ตรวจสอบพืน้ที่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 
- งานก่อสร้างมีปริมาณ

งาน(จ านวนหน่วย)มาก
ช่างควบคุมงานมีไม่
เพียงพอ 

- มีหน่วยงานอื่นขอ
ความอนุเคราะห์ให้
ควบคุมงานมากเกินไป 

 
- ช่างผู้ควบคุมงานมี
ปริมาณงานมากเกิน
มาตรฐาน 
- การสรุปรายงานไม่
เป็นปัจจุบัน 
 

 
๑.สรรหาบุคลากร
ทางด้านช่าง
เพ่ิมเติม 
๒.ให้ช่างควบคุม
งานสรุปปริมาณ
งานให้เป็นปัจจุบัน  
และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ทราบตลอดการ
ด าเนินการ 

 
กองช่าง 

                                        
                      
                      
 
 


