
แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่น ๆท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรม 

๑. งานการเงินและบัญช ี

การรับและเบิกจา่ยเงินวัตถุประสงค์การ

ควบคุม 

๑. เพื่อให้การบริการรบัเงิน-จ่ายเงิน การ

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและ

นอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บ

รักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงิน

ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

มีการเปลี่ยนระบบการท างาน

ใหม่ในการระบบใน

คอมพิวเตอร์จึงท าให้งาน

ผิดพลาด 

๑. ถือปฏิบัตติามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ

รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ ๒)  

 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม  

 

๑. สอบทานการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่ง

การและมติ ครม.และ

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

๒. ตรวจสอบการรับ และ

การน าฝากเงิน 

๓. มีการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายให้

ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่

ละรายการ 
 

๑. การจดัท าเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายไม่

ครบถ้วน 

๒. มีการเร่งรดัการเบิก

จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่

ครบถ้วนโดยไมผ่่านการ

ตรวจสอบก่อน 

 

 
๑.๑ ให้หัวหน้า
หน่วยงานย่อยแต่ละ
กองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรอง
ความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจ่าย 
๒. เจ้าหน้าท่ีการเงิน
และหัวหน้ากองคลังมี
การสอบทานการ
เบิกจ่ายตามขั้นตอน 

๓๐ ก.ย. 2563 

นักวิชาการเงิน

และบัญช,ี

ผู้อ านวยการ

กองคลัง 

 
 
 



แบบ ปค. 5 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่น ๆท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรม 

๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพื่อให้การด าเนินการที่ถูกต้องตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๙) 

พ.ศ. ๒๕๕๓  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 

๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘  

มีการเปลี่ยนระบบการท างาน

ใหม่ในการระบบใน

คอมพิวเตอร์จึงท าให้งาน

ผิดพลาด 

๑. ถือปฏิบัตติามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ

พัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 

๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓. มีผู้อ านวยการกองคลัง

ติดตาม  

๓. มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

๑. มเีจ้าหน้าท่ีพัสดหุรือมี

เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับ

มอบหมายงานด้านพัสด ุ

๓. ตรวจสอบการรับเงิน

การน าส่งเงินและการน า

ฝากเงินเป็นประจ า 
 

1. มีการเร่งรดัการ

จัดซื้อจัดจ้างและ

ปริมาณงานมากท าให้

เกิดอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน 

2. เอกสารประกอบการ

จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

 
๑. มีการแต่งตั้ง
พนักงานจ้างเพ่ิม
ช่วยเหลืองานพัสดุและมี
ค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 

๓๐ ก.ย.2563 

 

 

เจ้าพนักงานพัสด ุ



 
แบบ ปค. 5 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่น ๆท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

การปรบัปรุง 

การควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรม 

๓. งานจัดเก็บรายได้ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑.   เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การ

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและ

เงินนอกงบประมาณ การบันทึกบญัชี การ

เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี

ได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ 

มีการเปลี่ยนระบบการท างาน

ใหม่ในการระบบใน

คอมพิวเตอร์จึงท าให้งาน

ผิดพลาด 

๑. ถือปฏิบัตติามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓. มีผู้อ านวยการกองคลัง

ติดตาม  

 

๑. เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บรายได้ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้

ปฎิบัติงานจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๒. ตรวจสอบการรับเงินการ

น าส่งเงินและการน าฝากเงิน

เป็นประจ า 

๑.  มีระเบียบ

กฎหมายใหม่ในการ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและ

สิ่งปลูกสร้าง   

 
๑. มีการส่งเจ้าหนา้ที่
เข้าอบรมเพื่อศีกษา
ระเบียบใหม่ๆ 
 

๓๐  ก.ย.2563 

 

นักวิชาการ 

จัดเก็บฯ 

 

 
 (ลงช่ือ)..................................................ผู้รายงาน  
             (นางกรกมล  ใยพันธ์) 

                          ผู้อ านวยการกองคลัง  
                                  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 



แบบ ปค. 5 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่น ๆท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(4) 

การปรบัปรุง 

การควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

๑.กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม

ไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่

เกิดความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

๒. เพื่อให้งานเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของงาน และเกิดประโยชน์

อย่างสูงสุด 

การควบคุมงานไม่มีประสิทธิภาพ  

เพราะจ านวนบุคลากรมีน้อย 

- มีการตั้งงบประมาณใน

ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีส าหรับ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพื่ อ ซ่ อ ม แ ซ ม ไฟ ฟ้ า

สาธารณะ 

 

 
การควบคุมที่มีอยูย่ังไม่
ครอบคลมุ 

๑ . อุ ปกรณ์ ที่ ใ ช้ ในการ

ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ

สมบูรณ์  ทั้ งนี้ เพื่ อความ

ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 

ในการปฏิบัติงาน    

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้

เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง

ตามหลักของการไฟฟ้ า

ส่วนภูมิภาค 

 

 
- จัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้
งานได้นานยิ่งขึ้น 
- ส่งเสริมและพัฒนา
ให้เจ้าหน้าที่เข้ารบั
การอบรมด้านไฟฟ้า
เป็นการเฉพาะทาง 
และศึกษาระเบียบ 
หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อยู่เสมอ 

๓๐ ก.ย. 2563 

      ผอ.กองช่าง . 

วิศวกรโยธา 

 

 
 
 
 



 
 

-2- 
แบบ ปค. 5 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่น ๆท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(4) 

การปรบัปรุง 

การควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑ . เพื่ อ ให้ งาน โค ร งส ร้ า ง

พื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง 

ได้ รั บ ก ารดู แ ล รั ก ษ าแ ล ะ

สนองตอบความต้องการของ

ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

การควบคุมงานไม่มีประสิทธิภาพ  

เพราะจ านวนบุคลากรมีน้อย 

สร้างแรงจูงใจให้กับผู้น า

ชุม ชน /ประชาชน ใน

พื้ น ที่ ได้ ก า รป ก ป้ อ ง 

ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่า

ของสาธารณสมบัติของ

ส่วนรวมร่วมกัน 

๑ . คุณ ภาพ ชีวิต ขอ ง

ประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น 

มีความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

๒. เกิดการการสร้างงาน 

สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

๑. สาธารณสมบัติที่ เป็น

โครงสร้ างพื้ น ฐานของ

ประชาชนไม่ได้รับการดูแล

รักษา 

ก าชับ ให้ค าช้ีแนะผู้น า

ชุ ม ช น /ป ร ะ ช าค ม

หมู่บ้ านให้ รู้บทบาท

หน้าที่ ของตนเองใน

การช่วยสอดส่องดูแล

งานก่อสร้างในพื้นที่

ของตนเองอีกทางหนึ่ง 

๓๐ ก.ย. 63/ 

ผอ.กองช่าง . 

วิศวกรโยธา 
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แบบ ปค. 5 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่น ๆท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(4) 

การปรบัปรุง 

การควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

๓. กิจกรรมการค านวณ
ประมาณการช่าง 

วัตถุประสงค์การควบคมุ 
๑. เพื่อให้การค านวณ

ประมาณการช่างถูกต้อง มี
มาตรฐาน สอดคล้องกับ

ปริมาณงานและงบประมาณ 

การควบคุมงานไม่มีประสิทธิภาพ  

เพราะจ านวนบุคลากรมีน้อย มีการตรวจทาน/
ตรวจสอบจากเจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

๑. การสอบทานที่มีอยู่
ยังไม่ครอบคลุม 

 

รายละเอียดการค านวณ
ประมาณการช่างในแตล่ะ
รายการไมต่รงกับยอดรวม
ของงบประมาณ เนื่องจาก
การค านวณสูตร excel 

จากคอมพิวเตอรผ์ิดพลาด
และไม่มีการตรวจทาน 

๑. เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องควรมีการ
ตรวจสอบก่อนเสนอ

ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

๓๐ ก.ย. 2563 
วิศวกรโยธา 

 
 
 
 
 (ลงช่ือ).....................................................ผู้รายงาน  
           (นายอนันทศักดิ์   แสนสุริวงค์) 

                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

 
 



แบบ ปค. 5 
กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่น ๆท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

การปรบัปรุง 

การควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรม 

การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส ์

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้การด าเนินการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็ว 
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

2.เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
ในพื้นที่ถึงสิทิประโยชน์ของ
ตนเอง 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ช่วยเอดส์

ไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตามวันเวลา

ที่ก าหนด 

1.ประชาสัมพันธ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ล่วงหน้าและให้ความรู้
กับประชาชนในพ้ืนท่ีถึง
สิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง  

2. ประสานงานกับ  ส.
อบต. ในแต่ละหมู่บ้าน

ช่วยอ านวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่เมื่อออกป า

จ่ายเบี้ยยังชีพ 

3.ส่งเจา้หน้าท่ีเข้ารับ
การอบรมเพื่อเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจ 

1. ยังมีผูสู้งอายุ  ผู้พิการ
ไม่มารีบเงินเบี้ยยังชีพ
ตามวันเวลาที่ก าหนด 

2. ส.อบต.ให้ความ
ร่วมมือได้เป็นอย่างดีใน
การดูแลความเรียบร้อย
และอ านวยความสะดวก
ท าให้การจ่ายเงินเบีย้ยัง

ชีพเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว 

3.ผูม้ีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมี
ความเข้าใจผดิในการ
ได้รับสิทธ์ิต่าง ๆ จาก 

อบต.ยอดชาด 

1. ผูสู้งอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ไม่มารับเงิน
เบี้ยยังชีพตามวันเวลาที่
ก าหนดเนื่องจากไม่ทราบ
วันเวลาการจ่ายเงิน 

2. การย้ายเข้า – ย้าย
ออกจากพ้ืนท่ีของผู้มีสิทธิ
ต่าง ๆ ไม่แจ้งให้เจา้หน้าท่ี
ทราบเพื่อเจ้าหน้ามี่จะได้
ให้ค าแนะน าแนวทางการ
ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพได้

อย่างต่อเนื่อง 

1.ขอความร่วมมือ ส.
อบต. หรือผู้น าชุมชน
ประชาสมัพันธ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

อย่างต่อเนื่องจนถึงวัน
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 

2.ตรวจสอบการรับ
เงินเบี้ยยังชีพให้ตรวจ
ตามระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพฯ หากไม่
ถูกต้องให้ด าเนินการ

แก้ไขโดยด่วน 

3.ให้เจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบหลักฐาน
ที่มาแสดงตนในการ
รับเงินในแต่ละเดือน
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

30 ก.ย. 2563 

1. ผอ.กอง
สวัสดิการฯ  

 
2. นักพัฒนาชุมชน 
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แบบ ปค. 5 

 

 

 
(ลงช่ือ).....................................................ผู้รายงาน 
                 (นายปรีดี   ด าค า) 

                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสวัสดิการฯ 
                                  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  แบบ ปค.5 
 

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่น ๆท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานศึกษาปฐมวัย 
     กิจกรรม การจัดการ
ศึกษาและพฒันาศูนย์เด็ก
เล็ก  วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

บุคลากรขาดทักษะ และ 
ขาดประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

- ประชุม/ตรวจสอบกับ
คณะกรรมการศูนย์ฯ 
ผู้ปกครองเพื่อประชุมการ
เรียนการสอน 

- อบต. ตั้งงบประมาณ
สนับสนนุด้านการศึกษา 

- ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่จบ
การศึกษาด้านการสอน
เด็กอนุบาลและปฐมวัย ไป
ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู้ 
ความสามารถ พัฒนา
ทักษะการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

 

- มีการตรวจเยี่ยม 
ประเมินศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กของ อบต. จ านวน 
4 ศูนย์  

ศูนย์ละ 2 คร้ัง 

ความเสี่ยง  
- การจัดการศึกษาเด็ก

ปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
- ผู้ดูแลเด็กบางคนขาด

ประสบการณ์ในด้านการ
จัดการดูแลเด็กปฐมวัย 

- ยังขาดอุปกรณ์ สนามเด็ก
เล่น ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการกลางแจ้ง 

- บริเวณรั้วของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบางศูนย์ไม่มดิชิด 
เสี่ยงต่อการที่เด็กจะออก
จากศูนย์ฯ 

 

- มีการจัดท าแผนชี้แจงแนว
แนวทางการด าเนนิงาน
ของศูนย์ฯ 

- จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วม
ฝึกอบรมในส่วนที่เก่ียวข้อง 

- มีการจัดท าสรปุรายงานผล
การปฏิบัติงานของทุก
ศูนย์ฯ ในทุก 6 เดือน  

- มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูผู้เลี้ยง
เด็กทุกๆ 6 เดือน 

 
 

ภายใน 365 วัน 
30 ก.ย. 2563 
 
ผอ.กองการศึกษา

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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                   แบบ ปค.5 

 
                                                                                                                                                            ผู้รายงาน 
                                          (นางสาวจันทร์ทิพย์  ค าสงค์) 
                                                                                                                                                       ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
                                     วันที่   30  กันยายน  2563 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่น ๆท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมที่มีอยู ่
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

     กิจกรรม การจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
การพัสดุของหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั (ฉบบัที่ 9) พ.ศ.
2553 และหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องและตามความ
จ าเป็น ประหยัด 
 

 
มีการจัดซื้อจัดจ้างไมต่รง
ตามวัตถุประสงค ์

- น าระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ.2553 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เบิกจ่ายเท่าที่จา่ยจริง และ
ใช้จ่ายอย่างประหยัด 
 

1.มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
แจกของกิจกรรมโดยตรง
ในการจัดงานโครงการ
เกินความจ าเปน็และไม่
เป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่อย่างแท้จริง 
จ านวน 2 คร้ัง 
2.ตัง้งบประมาณ
ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
จ านวน 2 โครงการ 

ความเสี่ยง  
- การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ

บางอย่างไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ อาจสง่ผลให้มี
การเรียกเงินคืน เม่ือหน่วย
ตรวจสอบมาตรวจสอบ 

 

ให้ทบทวนและก าหนด
มาตรการงบประมาณในการ
จัดงานโครงการที่ใช้จา่ย 
งบประมาณที่ตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจงั ไม่ควร
ตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือยเกิน
ความจ าเปน็ต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

 
30 ก.ย. 2563 
 

 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 


