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แบบ ปค.5   
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 

 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในที่มี

อยู ่
 

(6) 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
1.1  ด้านการบริหารงานบุคคล   
    งบประมาณรายจา่ยและรายได้
ประจ าปีที่มีการเปลีย่นแปลง  เช่น  
เงินอุดหนุนจากภาครัฐ  ดา้น
สวัสดิการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการ  
และผู้ปว่ยเอดส์  ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล 
   วัตถุประสงค์  
เพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ้นในด้านการบริหารงานบคุคล  
ไม่เกินร้อยละ  40  ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

-  ภาระค่าใช้จา่ยจริงที่เกิดขึ้นใน
ด้านการบริหารงานบุคคล  ไม่
เกินร้อยละ  40  ของ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่
ค านวณตอนสิ้นปีงบประมาณ 

 
 
 
 

       วิเคราะห์
ปริมาณงาน  ค่างาน  
ให้มีความเหมาะสม
กับจ านวนคน  เพื่อ
ควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่าย  โดยอาจ
ปรับเป็นการจ้าง
เหมาบริการแทน
พนักงานจ้าง 
 

มีความ
เพียงพอและ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องแต่
ยังพบความ

เสี่ยง 

กรณีมีการปรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
ออกจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ท าให้
ฐานการค านวณลดลง  จะท าให้
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
เพิ่มข้ึน 
 

  - ทบทวนการ
วิเคราะห์ปริมาณ
งาน  คา่งาน  เป็น
ประจ าทุกปี  
เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกัน
ระหว่างคนกับงาน  
และภาระค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น 
 

- งานบุคคล 
-ฝ่าย
อ านวยการ 
-ปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ปค.5   
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 

 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรฐั/วัตถุประสงค ์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 

(6) 
การ

ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.2 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
   วัตถุประสงค์  
       เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ 
ในชุมชน ให้มีความ
ปลอดภัย  และสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนได้รวดเร็ว  
ทันเหตุการณ ์
 
 
 
 
 
 
 

   ความเสี่ยง 
- เมื่อเกิดเหตุไมไ่ด้
ประสานงานโดยตรง
กับผู้ที่รับผดิชอบ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
- การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
ล่าช้า อาจท าให้
อัตราการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้นได ้
    

1. ประชาสัมพันธ์งานศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของ
เทศบาล  และการตดิต่อสื่อสารเมือ่มีเหตุฉุกเฉิน  เช่น  การท า
ป้ายประชาสัมพันธ์เบอรโ์ทรศัพทศ์ูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย  เบอร์โทรสายด่วนตา่ง ๆ   ติดในหมู่บ้าน  ชุมชน   
ติดที่รถดับเพลิง  
2.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญ
ของศูนย์ อปพร. ต าบลรังกาใหญ่ เพื่อร่วมสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
3.   สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน โดยให้สามารถเบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏบิัติงานได ้
4.  ท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมตาม
แผน 
5.  ส่งเจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย    อปพร.  EMS   เข้าฝึกอบรมที่หน่วยงานต่าง ๆ  
จัด 
  6.  ซักซ้อมการระงับเหตภุัยตา่ง ๆ อย่างน้อย  1 ครั้ง/เดือน 
7.  จัดเจา้หน้าท่ีปฏิบตัิงานตลอด  24  ช่ัวโมง 

มีความ
เพียงพอ

และปฏิบตัิ
อย่าง

ต่อเนื่องแต่
ยังพบความ

เสี่ยง 

- ภัยต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้น
ไม่สามารถทราบ
ล่วงหน้าก่อน   
-  เจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบ
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ขาดประสบการณ์   
 -  อปพร.มีน้อย อีก
ทั้งขาดขวัญและ
ก าลังใจในการ
ท างาน    
 

1. ประชาสัมพันธ์งานศูนย์ป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาล  
ให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น  
2.  จัดฝึกอบรม/ทบทวน  อปพร. 
ต าบลรังกาใหญ่ เพื่อร่วมสมัครเข้า
เป็นสมาชิก 
3.   สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน โดยให้สามารถเบิกคา่เบี้ย
เลี้ยงในการปฏิบัติงานได ้
4.  ท าแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและฝึกซ้อมตามแผน 
5.  ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าฝึกอบรม 
  6.  ซักซ้อมการระงับเหตภุัยตา่ง ๆ 
อย่างน้อย  1 ครั้ง/เดือน 
7.  จัดเจา้หน้าท่ีปฏิบตัิงานตลอด  
24  ช่ัวโมง 

- งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
-ฝ่าย
อ านวยการ 
-ปลัด เทศบาล 
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แบบ ปค.5   
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 

 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนนิการหรอื

ภารกิจอืน่ๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 

(6) 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

1.3  การด าเนินงานการ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
วัตถุประสงค ์
    1.เพื่อป้องกันการแพร่
ขยายของยาเสพติดในเขต
พื้นที่และฟื้นฟผูู้ติดยาเสพ
ติดให้พ้นจากติดยาและมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

     2.เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล 5 ร้ัวป้องกัน 

 ความเสี่ยง 
มีการระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที ่
 

1.   มีการรณรงค์และประชาสมัพันธ์โทษที่
เก่ียวข้องกับยาเสพติด   มีการศึกษาปัญหาเด็ก
และเยาวชนในเขต  ทต.รังกาใหญ่ โรงเรียนทั้ง 
5 โรงเรียน 
2.  แยกกลุ่มเสี่ยงอบรม  มีการประสานงาน
กับผู้น าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
เทศบาลประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนดูแลบุตร
หลาน  ถ้าพบเบาะแสให้แจ้งต ารวจหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3.  มีการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่ไม่ให้เด็กและ
เยาวชนไปยุง่เก่ียวกับยาเสพตดิ  
4.  สร้างเครือข่าย ศตส. อ าเภอและ ศตส
ต าบล 

มีความเพียงพอ
และปฏิบตัิ

อย่างต่อเนื่อง
แต่ยังพบความ

เสี่ยง 

-มีประชาชน  เยาวชนใน
พื้นที่  ติดยาเสพติดมี
การค้าขายยาเสพติดใน
พื้นที่   
- สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปพ่อแม่
ท างานไม่มีเวลาดูแล
ครอบครัว 
- เด็กและเยาวชนหันไป
พึ่งพายาเสพติดและ ค้ายา
เสพติด 
-  การแพร่ระบาดของยา
เสพติดมีมากข้ึน  
 

- ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานป้องกัน  รายงาน
ผลการปฏบิัติงานเปน็ประจ า  
มีการประชุมปรึกษาหารือ  
วิเคราะห์ปัญหา   และหา
แนวทางแกไ้ขร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและผูป้ฏิบัต ิ
-  มอบหมายให้เจ้า
หน้าผู้ปฏบิัติ  ประสานกับ
ผู้น าหมู่บา้นเพื่อเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบผู้ที่ถูกจับกุมในคดี
ยาเสพติด 

- งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
-ฝ่าย
อ านวยการ 

-ปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ปค.5   
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 

 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนนิการหรอื

ภารกิจอืน่ๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 

(6) 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรบัปรุงการควบคุม

ภายใน 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

1.4 การจ่ายเบ้ียยังชีพของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
   วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้เป็นตาม 
ระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 

 -  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ไม่แข็งแรงไมส่ามารถมา
รับเงินด้วยตนเองได้     
-  กรณีผูสู้งอายุท่ีแจ้ง
ความประสงค์ให้โอนเงิน
เข้าบัญชี    ผู้สูงอายุไม่
สะดวกในการเดินทางไป
เบิกเงิน 
- การจ่ายเงินอาจซ้ าซ้อน
กรณีย้ายที่อยู่อาศัย 
- ผู้มีสิทธ์ิรับเบี้ยยังชีพไม่
มาแสดงตนก่อนรับเงิน
ปีงบประมาณใหม ่

1.  จัดท าแผนการออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพทุก
หมู่บ้าน  ทุกเดือน  
2.  ท าค าสั่งมอบหมายเจา้หน้าท่ีรบัผิดชอบในการจ่าย
เบี้ยยังชีพ  ทุกหมู่บ้าน  ทุกเดือน 
3.  กรณีทีผู่้สูงอายุ  และผู้พิการไม่แข็งแรง  ควรมอบ
อ านาจให้ให้บุคคลอื่นรับแทนหรือโอนเข้าบัญชี 
4.  ตรวจสอบสิทธิของผู้มสีิทธ์ิรับเบี้ยยังชีพว่าได้รับเงิน
จากภาครัฐ หน่วยงานอื่น หรือไม่  ควรให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ี จ่ายเงินควรประสานมายัง อปท. 
ในท้องที่ท่ีผู้สูงอายุและผู้พิการอาศัยอยู่ ประสานเรื่อง
การจ าหน่ายหรือเปดิออกจากระบบ  
5.  ก าชับเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสารจากการแสดงตนฯ 
ให้เสร็จก่อนปลายเดือนกันยายนของทุกปี  และให้
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามการแสดงตน  โดยในการแสดง
ตนจะต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชนรับรอง  
6.ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิรับเงินเบี้ยยังชีพท้ังหมดในต้น
ปีงบประมาณใหม ่
7.  ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

มีความ
เพียงพอและ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยัง
พบความเสีย่ง 

  -  ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ท่ีแจ้ง
ความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพ
เป็นเงินสดด้วยตนเองและมอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นรับแทน  ไม่มา
รับเงินตามก าหนดที่เจ้าหน้าท่ีแจ้ง  
เมื่อครบก าหนดเจ้าหน้าท่ีจะต้อง
ส่งเงินคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินฯ  
โอนเข้าบัญชีของเทศบาลเพื่อเบิก
ในเดือนถัดไป 
   -  กรณีผูสู้งอายุท่ีแจ้งความ
ประสงค์ใหโ้อนเงินเข้าบัญชีฯ    
ผู้สูงอายไุม่สะดวกในการเดินทาง
ไปเบิกเงิน 
  -  ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับ
เงินสงเคราะห์จากภาครัฐ  
หน่วยงานอ่ืน อปท.ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้  ท าให้อาจมีการ
จ่ายเงินสงเคราะหซ์้ าซ้อน 

-   มอบหมายให้เจ้าหน้าผู้
ปฏิบัติ  ประสานกับผู้น า  
ติดตามผลการจา่ยเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้อายุและผู้พิการ  
ว่าในแต่ละเดือนมีปัญหา
และอุปสรรคอะไร  
หมู่บ้านต้องการให้
ปรับปรุงส่วนไหน เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาและ  
เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
- ตรวจสอบสิทธิของผู้มี
สิทธ์ิรับเบี้ยยังชีพฯ 
ก่อนการเบิกจ่ายในแต่
ละเดือน 
 

 
- เจ้าหน้าท่ี
งานสวัสดิการ
และสังคม 
-  ฝ่าย
อ านวยการ 
- ปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ปค.5   
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 

 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนนิการหรอื

ภารกิจอืน่ๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/ 

     วัตถุประสงค์  

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรบัปรุงการควบคุม

ภายใน 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

1.5 การจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี 
     วัตถุประสงค์  
       เพื่อให้การพัฒนาต าบล
มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายก าหนด 
 
 
1.6 การเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ 
   วัตถุประสงค์   
       เพื่อให้สามารถน า
โครงการตามแผนพัฒนามา
ด าเนินการได้จริง 
 

- งบประมาณมีจ ากัด 
- ความต้องการของ
ประชาชนท่ี
หลากหลาย 
- ระเบียบแผน  
ขั้นตอนในการจัดท าท่ี
ซับซ้อนมากขึ้น 
 
 
 
-  มีการเพิ่มเตมิและ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาฯ   

    1.  จัดประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  หน่วยงานในพ้ืนท่ี 
    2.  กระบวนการ  ขั้นตอน  จัดท าแผนเป็นไป
ตามระเบียบที่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 
     3.  ผู้น าท้องถิ่นให้ความส าคญักับมติที่ประชุม 
 
 
1.  ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนเหน็ประโยชน์ของ
การเข้ามาร่วมแสดงความคดิเห็น    เพื่อพัฒนา
ชุมชนของตนโดยการประชาสัมพนัธ์ ปิดประกาศ   
แจกแผ่นพับ และทางหอกระจายข่าว และส่งเสรมิ
ให้มีการจัดเวทีประชาคมให้ครบทกุหมู่บ้าน 
2. มีการให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชน  
ก่อนการประชุมประชาคม  เกี่ยวกับแนวทาง  
ขั้นตอนการจัดท าแผน  การตดิตามตรวจสอบ
โครงการทีไ่ด้เสนอเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
3. ให้ผู้น าท้องถิ่นให้ความส าคัญของมติที่ประชุม     

มีความเพียงพอ
และปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยังพบ

ความเสีย่ง 
 
 
 
 

มีความเพียงพอ
และปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยังพบ

ความเสีย่ง 

- งบประมาณมีจ ากัด 
- ความต้องการของประชาชนท่ี
หลากหลาย 
- ระเบียบแผน  ข้ันตอนในการ
จัดท าที่ซับซ้อนมากขึ้น 
 
 
 
-  มีการเพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาฯ   

 - ศึกษาระเบียบให้มากข้ึน  
เพราะกระบวนการและ
ขั้นตอนมีความซับซ้อนมาก
ยิ่งข้ึน 
- มีการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล  โดยถือมติในที่
ประชุม 
 
-  ควรจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ หรือ
แนวทางในการพัฒนาท่ี
ผู้บริหารได้วางไว้  เพื่อที่จะ
บรรลตุามนโยบาย    

- งาน
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 
- ปลัด 
เทศบาล 

 
 
 

- งาน
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 
- ปลัด 
เทศบาล 
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แบบ ปค.5   

เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่ 
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

 
 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 
 

 

(6) 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กองคลัง 
   2.1 ด้านพัสดุ-การจัดหาทรพัย์สิน 
วัตถุประสงค ์
-เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
หน่วยงานได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 
 
 
2.2 ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารุง
ทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค ์
-เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผน
เก่ียวกับการซ่อมบ ารุงทรัพย์สนิให้
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดหาไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
-ไม่มีการจัดท า
แผนการซ่อมบ ารุง
ทรัพย์สิน 

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องติดตามการ
ด าเนินงานในระหว่างปฏิบัตงิานและ
ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
ประจ าเดือนเพื่อเป็นการสอบยนักับ
แผนการจัดหาพสัด ุ
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องติดตามการ
ด าเนินงานในระหว่างปฏิบัตงิานและ
ให้มีการรายงานผลการซ่อมบ ารงุ
ทรัพย์สิน 
 

มีความเพียงพอ
และปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยังพบ

ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 

มีความเพียงพอ
และปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยังพบ

ความเสีย่ง 

การจัดหาไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
-ไม่มีแผนการซ่อมบ ารุง
ทรัพย์สิน 

-ก ากับดูแลและติดตาม
ประเมินผลความเหมาะสม
ของนโยบายแผนการจัดหา
และขั้นตอนการด าเนินการ
ต่าง ๆ  
-ประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ตามแผนปฏิบัติการจัดหา
พัสด ุ
 
-ก าหนดให้หน่วยงานจัดท า
แผนการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
 

-ปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองคลัง 
-นักวิชาการพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
-ปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองคลัง 
-ผอ.กองช่าง 
-นักวิชาการพัสด ุ
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แบบ ปค.5 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่ 
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

 
 
 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 
 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 

  2.3  ด้านการจัดเก็บ
รายได้ 
วัตถุประสงค ์
-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้
ถูกต้องครบถ้วน ไม่มี
ลูกหนี้ค้างช าระ และ
เป็นไปตามระเบยีบที่
ก าหนด 

-ยังไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอยา่งเป็น
ระบบ 
-ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษไีด้โดยตรง
เนื่องจากไม่มีที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน 
-มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
แต่ไม่แจ้งให้เทศบาลทราบ 

-มีการขอเอกสารหลักฐาน
ข้อมูลที่เป็นปัจจบุันจากผู้
เสียภาษ ี
-มีการแจ้งเป็นหนังสือ
ติดตามทวงถามการค้าง 
ช าระภาษ ี
-มีการประชาสัมพนัธ์
ก าหนดการช าระภาษ ี
-มีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจบุันโดยการออก
ส ารวจพื้นที ่

มีความเพียงพอและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังพบความเสี่ยง 

-ยังไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษี
อย่างเป็นระบบ 
-ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษไีด้
โดยตรงเนื่องจากไม่มีที่อยู่ที่
ถูกต้องชัดเจน 
-มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ในที่ดินแตไ่ม่แจ้งให้เทศบาล
ทราบ 

-จัดท าแผนที่ภาษี
เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 
-ก าชับเจ้าหน้าที่
หม่ันติดตาม
เอกสารการ
เปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
จากส านักงานที่ดนิ 

-ปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองคลัง 
-ผอ.กองช่าง 
-หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได ้
-จพง.จัดเก็บ
รายได ้
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แบบ ปค.5 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่ 
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 

(6) 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 

  3.  กองช่าง 
 3.๑ กิจกรรม การจัดท าโครงการ 
   - งานส ารวจ 
        วัตถุประสงค ์ 
       เพื่อจัดเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่
โครงการ  ให้งานส ารวจโครงการ
ต่างๆ มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
สภาพพื้นที่เป็นจริงมากที่สุด 
 

- งานออกแบบ 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้งานออกแบบถูกต้อง

ตามแบบมาตรฐานก าหนด เหมาะสม
กับสภาพพืน้ที่โครงการ และไม่
สิ้นเปลืองงบประมาณ 

๑) การส ารวจจัดเก็บข้อมูล
ไม่ถี่ถ้วน 
 
 
 
 
 
 
๑) บุคลากรขาดทักษะและ
ประสบการณ ์

๑) มอบหมาย และจัดเจา้หน้า
ออกส ารวจสภาพพื้นที่จริงและ
จัดหาอุปกรณ์ในการส ารวจให้
เพียงพอกับงานที่ปฏิบตั ิ
๒) ซักซ้อมความเข้าใจระหว่าง
ผู้ออกแบบกับผู้ส ารวจให้มากข้ึน 
 
๑) จัดบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการท างานใน
หน้าที ่

มีความเพียงพอ
และปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยังพบ

ความเสีย่ง 
 
 
 

มีความเพียงพอ
และปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยังพบ
ความเสีย่ง 

๑) การส ารวจจัดเก็บข้อมูลไม่
ถี่ถ้วน 
 
 
 
 
 
 
๑) บุคลากรขาดทักษะและ
ประสบการณ ์

มีการประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ผูป้ฎิบัติ
ก่อนการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
ให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เข้ารับ
การอบรมให้ตรง
กับสายงานที่
ปฏิบัต ิ

- ผอ.กองช่าง 
- หัวหน้าฝ่าย
แบบแผนและ
ก่อสร้าง 
 
 
 
 
- ผอ.กองช่าง 
- หัวหน้าฝ่าย
แบบแผนและ
ก่อสร้าง 
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แบบ ปค.5 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่ 
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

 
 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 
 

 

(6) 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

 
 

 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 

- งานประมาณราคา 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้งานประมาณราคา

ตามการพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน
ให้ถูกต้อง  ประหยัด  คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สงูสุด 

 
 
 
 
 

 

๑) วัสดุก่อสร้างบางรายการ
ไม่มีในราคาพาณชิย์จังหวัด 
๒) ความเปลี่ยนแปลงใน
เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประมาณราคา 
๓) บุคลากรขาดทักษะใน
การท างาน 

๑) มอบหมาย และจัดเจ้าหน้าที่
กลั่นกรองและตรวจสอบแบบ
แปลนและประมาณราคาทุก
ขั้ น ต อ น ก่ อ น น า เ ส น อ เ พื่ อ
พิจารณา 

๒)  จั ดส่ งบุ คล ากร เ ข้ า รั บ กา ร
ฝึกอบรม 

๓) การสืบราคาวัสดุก่อสร้างจาก
ร้านค้า  จ านวน ๓ ร้าน  เป็น
อย่างต่ าแล้วน าคา่ทีไ่ด้มาเฉลี่ย
แล้วก าหนดเป็นราคากลางวัสดุ
ก่อสร้างและสบืค้นราคากลางเพื่อ
น ามาประกอบการก าหนดราคา
กลางให้เป็นปัจจุบนั 

มีความเพียงพอ
และปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยังพบ
ความเสีย่ง 

 

๑) วัสดุก่อสร้างบางรายการไม่
มีในราคาพาณิชย์จงัหวัด 
๒) ความเปลี่ยนแปลงในเร่ือง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประมาณราคา 
๓) บุคลากรขาดทักษะในการ
ท างาน 

มีการประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ผูป้ฎิบัติ
ก่อนการ
ด าเนินงาน 

 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
- ผอ.กองช่าง 
- หัวหน้าฝ่าย
แบบแผนและ
ก่อสร้าง 
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แบบ ปค.5 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่ 
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

 
 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 
 

 

(6) 
การ

ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
 

 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

 

(8) 
การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 
 
 

 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 

 3.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
   วัตถุประสงค์การควบคุม 

เพื่อให้งานโครงการก่อสร้าง
ต่างๆ มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน มั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย ตรงตามแบบรปู
รายการที่ประกอบสญัญาจ้าง 
สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 
   3.3 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม
ไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

  เพื่อให้งานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสดุ 
ภายใต้หลักการท างานท่ีปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ิน (Safety First) 

๑. การท างาน ขณะท าการ
ก่อสร้างสภาพดินฟ้าอากาศ 
และภยัธรรมชาติไม่อ านวย
ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนวิธีการ
ก่อสร้าง 
๒) ช่างควบคุมงานต้อง
ควบคุมงานหลายโครงการ
ในช่วงเดียวกัน 
 
 
 
๑) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มี
อายุการใช้งานมาก 
๒)งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
๓) สภาพพื้นที่ไม่เอื้ออ านวย
ต่อการปฏิบตัิงาน 

๑) มอบหมาย และจัดเจ้าหน้าที่กลั่นกรอง 
และตรวจสอบแบบแปลน 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับ 

การฝึกอบรม  เพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติงานในโอกาสต่อๆ ไป 
๓) มอบหมายช่างควบคุมงานก่อสร้าง น า 

ตัวอย่างแท่งวัสดุเพื่อทดสอบวสัดกุ าลังอัด
ประลยัคอนกรีตที่อายไุม่น้อยกว่า ๒๘ วัน 
 
 
๑.จัดสรรงบประมาณใหส้อดคล้องกับอุปกรณ์

ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นาน
ยิ่งข้ึน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และ
ศึกษาระเบยีบ หลักเกณฑ์ของหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

มีความ
เพียงพอและ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยัง
พบความเสีย่ง 

 
 
 
 
 

มีความ
เพียงพอและ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยัง
พบความเสีย่ง 

๑. การท างาน ขณะท าการ
ก่อสร้างสภาพดินฟ้าอากาศ 
และภยัธรรมชาติไม่อ านวยส่งผล
กระทบต่อขั้นตอนวิธีการ
ก่อสร้าง 
๒) ช่างควบคุมงานต้องควบคุม
งานหลายโครงการในช่วง
เดียวกัน 
 
 
๑) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มี
อายุการใช้งานมาก 
๒)งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
๓) สภาพพื้นที่ไม่เอื้ออ านวยต่อ
การปฏิบัติงาน 

มีการประชุมกับ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฎิบัติก่อนการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
- ควบคุมการใช้

จ่าย
งบประมาณ 
- ส่งเสริมให้

เจ้าหน้าท่ีเข้า
รับการอบรม 

 

- ผอ.กองช่าง 
- หัวหน้าฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
- ผอ.กองช่าง 
- หัวหน้าฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง 
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แบบ ปค.5 
 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  2561 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

4.  กองการศึกษา 
   4.1  กิจกรรมการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   วัตถุประสงค์  
       เพื่อจัดท าฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ให้เป็นระบบและ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาและ
เผยแพร ่
 
    4.2 กิจกรรมส่งเรือยาวเข้า
แข่งขันงานเทศกาลเที่ยว     พิ
มาย 
วัตถุประสงค ์
       เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคบั 
ต่างๆ 

-  ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้
โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อย 
-  การจัดท าฐานข้อมูลยังไม่
เป็นระบบชัดเจน 

 
 
 
 
 

-  การเบิกจ่ ายไม่ตรงตาม
ระเบียบ 
-   สตง. ทักท้วง 

 

จัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เป็นระบบและเปน็ประโยชน์ใน
การศึกษาและเผยแพร ่ จัด
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กเล็กโดยให้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทใน
การถ่ายทอดความรู้และภูมปิัญญาที่มี
อยู ่
 
 
 
ศึกษาระเบียบกฎหมาย เพิ่มเติมเป็น
ประจ า  เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ปรับสถานการณ์ท างานให้
เข้ ากับระ เบี ยบกฎเกณฑ์ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

มีความ
เพียงพอและ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยัง
พบความเสีย่ง 

 
 
 
 
 

มีความ
เพียงพอและ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยัง
พบความเสีย่ง 
 
 

-  ยังมีการส่งเสริมการ
เรียนรู้ โดยภูมิปัญญา
ท้องถิน่น้อย 
-  การจัดท าฐานข้อมูล
ยังไม่เป็นระบบชัดเจน 
 
 
 
 
 
-  มีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบบ่อยครั้ง 
 

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
และมีการเผยแพร่ข้อมูล 
 
 
 
 
 
-  ส่งบุคลากรเข้าอบรม 
ระเบียบ ข้อบังคับตา่งๆ  
-  ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความ
ถูกต้องก่อนด าเนินการ 
 

- ปลัดเทศบาล 
- ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
- ปลัดเทศบาล 
- ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
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แบบ ปค.5 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  2561 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
 

การ
ประเมินผ

ลการ
ควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

    4.3 กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเขา้แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบยีบ 
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ 
 

     5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   งานส่งเสริมสขุภาพและควบคุมโรค 
   5.1  กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากการจมน้ าในชุมชน (การป้องกัน
การจมน้ า) 
   วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ าของเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี กิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงน้ีจะ ก่อให้เกดิความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันจมน้ าของเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
ร่วมกัน 

-  การเบิกจ่ายไม่
ตรงตามระเบียบ 
-   สตง. ทักท้วง 

 
 
 

การเสยีชีวิตจากการ
จมน้ า ของเยาวชน
และประชาชนใน
พื้นที ่

 

ศึกษาระเบยีบกฎหมาย เพิ่มเติมเป็นประจ า เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ปรบัสถานการณ์
ท างานให้เข้ากับระเบยีบกฎเกณฑใ์ห้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
 
 
- เสนอผู้บรหิารเพื่อสนับสนุน โดยออกนโยบาย
การเฝา้ระวังและการป้องกัน การจมน้ าในชุมชน    
- ขอความร่วมมือทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็น
ทีมงานในการด าเนินกิจกรรมควบคุม ได้แก่ ทีม
โรงเรียน ทีมชุมชน ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีม
สาธารณสุข ทีมแกนน าชุมชน และ ทีม อปท. 
- จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการจมน้ า
โดยการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด และการช่วยฟ้ืน
คืนชีพเบื้องต้น แก่เยาวชนและประชาชน 
 - จดัอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการจมน้ า
โดยอย่าก้ม  อย่าใกล้ อย่าเก็บ แกค่รูพี่เลีย้งเด็ก
เพื่อถ่ายทอดให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มีความ
เพียงพอ
และปฏิบัติ
อย่าง
ต่อเนื่องแต่
ยังพบความ
เส่ียง 

 
มีความ
เพียงพอ
และปฏิบัติ
อย่าง
ต่อเนื่องแต่
ยังพบความ
เส่ียง 

 
 
 
  

-  มีการ
เปลี่ยนแปลง
ร ะ เ บี ย บ
บ่อยครั้ง 

 
 

การเสยีชีวิต
จากการจมน้ า 
ของเยาวชน
และประชาชน
ในพื้นที่ 

 

1. ส่งบุคลากรเข้าอบรม ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ  
2. ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง
ความถูกต้องก่อนด าเนินการ 
 
 
1. ส ารวจและจัดการแก้ไขปญัหา
แหล่งน้ าเสีย่ง โดยการติดตั้งอุปกรณ์
ช่วยชีวิตเบื้องต้นมื่อเกิดเหตุจมน้ า 
ได้แก่ ป้ายแสดงเขตน้ าลึกอันตราย 
แกลลอน ไม้และเชือกส าหรับช่วยดึง
เมื่อพบการจมน้ า  ป้ายแสดง
ขั้นตอนการช่วยชีวิตที่ถูกต้อง 
2. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ในชุมชน
เรื่อง การเฝา้ระวังการจมน้ าในช่วง
ปิดเทอม ให้แก่ประชาชนได้รับ
ทราบ 

- ปลัดเทศบาล 
- ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา 
 
 
 
- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน
สาธารณสุข 
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แบบ ปค.5 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด   วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแบบแผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 
 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 
 
 

 
การ

ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

6. กองส่งเสริมการเกษตร 
 6.1 การพัฒนาบุคลากร    
    วัตถุประสงค์  
         - เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีมี
ความรู้ความสามารถโดยตรงมา
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 6.2การด าเนินการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ
วัตถุประสงค์ 
          - เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
จากสาธารณภยั ได้แก่ อุทกภยั 
วาตภัย และภัยแล้ง 
        - เพื่อบรรเทาสาธารณภยั
ที่เกิดขึ้น กับเกษตรกรให้ไดร้ับ
การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

- ไม่มีนักวิชาการเกษตร แตม่ี
บุคลากรต าแหน่งอ่ืนมารักษา
ราชการแทน ท าให้ขาดความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ท าให้งานอาจ
ล่าช้า หรือไม่สมบูรณ ์ 
 
 
- พืชผลทางการเกษตรเกิดความ
เสียหายทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง 
- วัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัไม่เพียงพอ 
- งบประมาณในการช่วยเหลือ
จากรัฐบาลไมเ่พียงพอ 
-ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา 

- ด าเนินการสรรหาบุคลากร และพัฒนา
บุคลากรที่มีอยู่ให้มีความรู้  ความสามารถ โดย
การส่งไปอบรมในเรื่องที่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีไปเข้ารับการฝึกอบรมด้าน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอ และทันต่อการแกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

มีความเพียงพอ
และปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยัง
พบความเสีย่ง 
 
 
 
มีความเพียงพอ
และปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยัง
พบความเสีย่ง 
 

-ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถ และความ
เข้าใจงานเฉพาะด้าน 
 
 
 
 
- พืชผลทางการเกษตรเกิด
ความเสยีหายทั้งในฤดูฝน และ
ฤดูแล้ง  
- วัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัไม่เพียงพอ 
- งบประมาณในการช่วยเหลือ
จากรัฐบาลไมเ่พียงพอ 
-ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา 

- ด าเนินการสรรหา
บุคลากร 
- ส่งเจ้าหน้าท่ี ท่ีมี
อยู่เข้ารับการอบรม 
 
 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือ
เพิ่มเตมิ 
- มีการใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสาร
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 
- จัดหางบประมาณ
เพิ่มเตมิจาก
หน่วยงานต่างๆ 

- กองส่งเสริม
การเกษตร 
 
 
 
 
- เทศบาล
ต าบล 
- กองส่งเสริม
การเกษตร 
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(ลงชื่อ)..................................................................... 
          (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
           30  ตุลาคม  2561 


