
แบบ ปค. 5 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ท่ีส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนบุคคล 
กิจกรรม 
การบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค ์
๑ .เพ่ื อ พัฒ นาศั กยภ าพของ
บุคลากรในส านักงาน เทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์ 
 

- เนื่องจากบุคลากรด้าน
งานบุคคลเป็นพนักงาน
บรรจุใหม่และยังไม่ได้รับ
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพตามหลักสูตรของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด  
- การส่งบุคลากรที่มีเข้ารับ
การฝึกอบรมตามหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาศักยภาพยังไม่
ครบทั้งหมดทุกคน 
 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
ส านักปลัด ที่ 633/25
๖1  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 การมอบหมาย
เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบที่
ชัดเจนในแต่ละภารกิจ
งาน 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานในการ
ปฏิบัติงาน 
- การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์ 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมตาม
หลักสูตร 
 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
เนื่องจาก 
- บุคลากรด้านงานบุคคล
เป็นพนักงานบรรจุใหม่ 
ยังไม่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านงาน
บุคคล 
- บุคลากรที่มีเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาศักยภาพยังไม่
ครบทั้งหมดทุกคน 

- บุคลากรด้านงานบุคคล
เป็นพนักงานบรรจุใหม่ 
ยังไม่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านงาน
บุคคล 
- บุคลากรที่มีเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาศักยภาพยังไม่
ครบทั้งหมดทุกคน 

๓๐ ก.ย. 61 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักจัดการงาน

ทั่วไป 
 

ส านักปลัด 



แบบ ปค. 5 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนกำรควบคุมกำรใช้รถยนต์
ส่วนกลำง 
กิจกรรม 
การควบคุมการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 
วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือให้การใช้รถยนต์
ส่วนกลางมีการจดเข็มไมล์ การ
ขออนุญาตใช้รถยนต์/การเก็บ
รักษา/การควบคุมการใช้
รถยนต์ ของทางราชการเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง  ตามระเบียบ  
และการใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
เป็นไปด้วยความประหยัด และ
คุ้มค่าที่สุด 

- เนื่องจากผู้ใช้รถยนต์
ส่วนกลางไม่ได้ขออนุญาต
ใช้รถยนต์ และผู้ใช้รถยนต์
ส่วนกลางไม่ได้จดเข็มไมล์
ก่อนเดินทางและหลัง
เดินทางกลับถงึเทศบาล 

- การควบคุมการใช้น้ ามัน
เชื้ อ เพลิ งยั งไม่ประหยัด
เท่าท่ีควร 
 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
ส านักปลัด ที่ 633/25
๖1  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 การมอบหมาย
เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบที่
ชัดเจนในแต่ละภารกิจ 
- การจัดท าแผนการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง และ
การก าหนดวันในการ
เดินทางไปจังหวัดให้
ชัดเจน รวมทั้งการ
ก าชับให้บุคคลที่ใช้
รถยนต์ให้จดเลขไมล์ทุก
ครั้ง 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ไม่ได้ขออนุญาตใช้
รถยนต์ และผู้ใช้รถยนต์
กองกลางไม่ได้จดเข็ม
ไมล์ก่อนเดินทาง/หลัง 
สำเหต ุ
- เนื่องจากผู้ใช้รถยนต์
ส่วนกลางไม่ได้ขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ และ
ผู้ใช้รถยนต์ไม่ได้จดเข็ม
ไมล์ก่อนเดินทางและ
หลังเดินทางกลับ 

- ปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น 

- ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ไม่ได้ขออนุญาตใช้
รถยนต์ และผู้ใช้รถยนต์
ส่วนกลางไม่ได้จดเข็ม
ไมล์ก่อนเดินทางและ
หลังเดินทางกลับถึง
เทศบาล 
- ปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น 

๓๐ ก.ย. 61 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
เจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานขับ
รถยนต์ 

 

ส านักปลัด 



แบบ ปค. 5 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนนโยบำยและแผน 
กิจกรรม 
กิจกรรมการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือให้มีการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีการปฏิบัติถูกต้อง ตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือ
ซักซ้อมต่างๆ และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์
และสามารถสนองตอบความ
ต้องการ สามารถแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่าง
แท้จริง 
 

- การจัดท าประชาคม
ท้องถิ่น การให้ความ
ร่วมมือของประชาชนใน
การเข้าร่วมประชุม มี
ค่อนข้างน้อย 
- แผนงานในแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น  มี จ า น วน ม าก
เกินไปท าให้ไม่สามารถท า
ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได ้
- จ านวนงบประมาณใน
การด าเนินการมีจ ากัด 
- การสนใจเข้าร่วมประชุม
ประชาคมของประชาชน
ค่อนข้างน้อย 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
ส านักปลัด ที่ 633/25
๖1  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 
- การประชุมให้ความรู้
ถึงหลักการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การจัดสรรงบประมาณ 
- การประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเข้าร่วมการ
จัดท าประชาคม 
- จัดประชุมประชาคม
ในเวลาที่เหมาะสม 
สะดวกกับการเข้าร่วม
ของประชาชน 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- จ านวนแผนพัฒนามี
มากกว่าจ านวน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ทุก
โครงการ 
สำเหต ุ
- จ านวนแผนมมีาก 
งบประมาณมีน้อย การ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาจึงไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และ
สนองตอบความต้องการ
ของประชาชนได้ 

- การจัดท าประชาคม
ท้องถิ่น การให้ความ
ร่วมมือของประชาชนใน
การเข้าร่วมประชุม มี
ค่อนข้างน้อย 
- แผนงานในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  มีจ านวนมาก
เกินไปท าให้ไม่สามารถ
ท าตามแผนพัฒนาที่วาง
ไว้ได้ 
- จ านวนงบประมาณใน
การด าเนินการมีจ ากัด 
- การสนใจเข้าร่วมประชุม
ประชาคมของประชาชน
ค่อนข้างน้อย 

๓๐ ก.ย. 61 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

ส านักปลัด 



แบบ ปค. 5 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งานกฎหมายและคดี 
กิจกรรม 
กิจกรรมการจัดท างานกฎหมาย
และคดี 
วัตถุประสงค ์
๑ .เพ่ื อ ให้ ก า รด า เนิ น งาน ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และมีบุคลากรที่มี
ความรู้ เฉพาะทางมาปฏิบั ติ
หน้าที่ 
 
 

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ทางด้านกฎหมายมา
รับผิดชอบโดยตรงมา
ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล
ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
ส านักปลัด ที่ 633/25
๖1  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 
- สรรหาบุคลากรใน
ต าแหน่ง นิติกร มาปฏิบัติ
หน้าที่ทางด้านกฎหมาย 
และเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ทางด้านกฎหมายมา
รับผิดชอบโดยตรงมา
ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล
ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
สำเหต ุ
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ทางด้านกฎหมายมา
รับผิดชอบโดยตรงมา
ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล
ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเกี่ยวกับระเบยีบฯ 
ข้อกฎหมายต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ทางด้านกฎหมายมา
รับผิดชอบโดยตรงมา
ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล
ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

๓๐ ก.ย. 61 
 

ปลัดเทศบาลต าบล
เมืองจันทร์ 

รองปลัดเทศบาล
ต าบลเมืองจนัทร ์
หัวหน้าส านักปลัด 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

 

ส านักปลัด 



แบบ ปค. 5 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

กิจกรรม 
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  
วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือให้การช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชนได้ทันท่วงที 
สะดวกและปลอดภัย รวมทั้ง
สามารถช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธี
ตามหลักวิชาการและมีอุปกรณ์
ช่วยเหลือที่ทันสมัย 

 

- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับประชาชน 
- ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหา
ส าคัญในพ้ืนที่ เพราะพ้ืนที่
เทศบาลเมืองจันทร์สภาพ
ดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า 
พ้ืนที่การเกษตรเสียหายได้ 
- ไม่ได้ก าหนดรายละเอียด
การช่วยเหลือท าให้ล้าช้าใน
การปฏิบัติ 
- บุคลากรไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน  

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
ส านักปลัด ที่ 633/25
๖1 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 
- การจัดท าแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดสรรงบประมาณใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่ทนัสมัยในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับประชาชน 
- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งมา
ปฏิบัติหน้าที ่

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับประชาชน 
สำเหต ุ
เนื่องจากไม่มีวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ทนัสมัยในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับประชาชน 

- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับประชาชน 
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน  
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หัวหน้าส านักปลัด 
เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ผช.เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 



แบบ ปค. 5 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 
กิจกรรมการลดปัญหาโลกร้อน
วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือป้องกันและลดปัญหาโลก
ร้อนที่เกิดขึ้น 
 

- ขาดความร่วมมือ ความ
เอาใจใส่และความเอาจริง
เอาจังในการด าเนินการ 
 - การจัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินงานยังมี
ปริมาณน้อย 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
ส านักปลัด ที่ 633/25
๖1 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 
- การจัดสรร
งบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม 
- การประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การดแูลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- การก าหนดกิจกรรม
ในการลดปัญหาโลก
ร้อนที่เกิดขึ้น 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ขาดความร่วมมือ 
ความเอาใจใส่และความ
เอาจริงเอาจังในการ
ด าเนินการ 
 สำเหต ุ
- ขาดความร่วมมือ 
ความเอาใจใส่และความ
เอาจริงเอาจังในการ
ด าเนินการ 
 - การจัดสรร
งบประมาณในการ
ด าเนินงานยังมีปริมาณ
น้อย 

- ขาดความร่วมมือ 
ความเอาใจใส่และความ
เอาจริงเอาจังในการ
ด าเนินการ 
 - การจัดสรร
งบประมาณในการ
ด าเนินงานยังมีปริมาณ
น้อย 
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หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 
เจ้าพนักงาน

ประชาสัมพนัธ ์
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนสำธำรณสุข 
กิจกรรม 
กิจกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค ์
๑.เพื่อเป็นการป้อง และการ
ช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อต่างๆที่ระบาดมาใหม่ 
 
 

- ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยในการก ากับดูแล 
และการระงบโรคระบาดที่
อาจเกิดขึ้น  
- งบประมาณในการ
ด าเนินงานยังมีจ านวน
จ ากัด 
 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
ส านักปลัด ที่ 633/25
๖1 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 
- จัดสรรงบประมาณใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่ทนัสมัยในการ
ปฏิบัติงาน และ
ช่วยเหลือ 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยในการก ากับดูแล 
และการระงบโรคระบาด
ที่อาจเกิดข้ึน  
- งบประมาณในการ
ด าเนินงานยังมีจ านวน
จ ากัด 
สำเหต ุ
- ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยในการก ากับดูแล 
และการระงบโรคระบาด
ที่อาจเกิดข้ึน  
- งบประมาณในการ
ด าเนินงานยังมีจ านวน
จ ากัด 

- ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยในการก ากับดูแล 
และการระงบโรคระบาด
ที่อาจเกิดข้ึน  
- งบประมาณในการ
ด าเนินงานยังมีจ านวน
จ ากัด 
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หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

 

ส านักปลัด 

 
 



แบบ ปค. 5 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนปกป้องเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ สร้ำงควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ 
กิจกรรม 
กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
วัตถุประสงค ์
๑.เพื่อจัดกิจกรรมปกป้อง
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้เกิดข้ึนภายใน
ชุมชน         
 
 

- เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตาม แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปียังมี
จ านวนน้อย และจ ากัด 
 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
ส านักปลัด ที่ 633/25
๖1 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 
- ก าหนดแผนงานใน
การจัดกิจกรรมให้
ชัดเจน 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตาม แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่
บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปียังมีจ านวนน้อย 
และจ ากัด 
 

- เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตาม แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่
บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปียังมีจ านวนน้อย 
และจ ากัด 
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ปลัดเทศบาลต าบล
เมืองจันทร์ 

รองปลัดเทศบาล
ต าบลเมืองจนัทร ์
หัวหน้าส านักปลัด 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

 

ส านักปลัด 

 
 
 



แบบ ปค. 5 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนป้องกันและแก้ไขปญัหำยำ
เสพติด 
กิจกรรม 
กิจกรรมการปกป้องและการ
แก้ปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพเสพติดภายในเขต
ต าบล 
 
 

- การไม่เอาจริงเอาจังของ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปราบปรามท าให้ยาเสพติด
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 
- การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตาม 
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปียังมีจ านวนน้อย 
และจ ากัด 
 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
ส านักปลัด ที่ 633/25
๖1 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 
- ก าหนดแผนงานใน
การจัดกิจกรรมให้
ความรู้มากขึ้น 
- เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
มากขึ้น 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- การไม่ เอาจริงเอาจัง
ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการปราบปรามท าให้
ยาเสพติดแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว 
- การจัดสรรงบประมาณ
ใน ก า ร ด า เนิ น ก า ร มี
จ านวนจ ากัด 
สำเหต ุ
- จากปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
สังคมท่ีมีมากขึ้น 

- การไม่เอาจริงเอาจัง
ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการปราบปรามท าให้
ยาเสพติดแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว 
- การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตาม 
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปียังมี
จ านวนน้อย และจ ากัด 
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หัวหน้าส านักปลัด 
เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ผช.เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื ่นๆ ท่ีส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
กิจกรรม 
กิจกรรมการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพภายในชุมชนการ
สร้างรายได้เสริมหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว รวมทั้งเป็นการพัฒนา 
กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนใน
เขตต าบลเมืองจันทร์ 

- การรวมกลุ่มอาชีพไม่มี
ความเข้มแข็งยั่งยืนและไม่
ต่อเนื่อง  
- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพที่ต่อเนื่อง  
- การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีระจ าปียังมี
จ านวนน้อย และจ ากัด 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
ส านักปลัด ที่ 633/25
๖1 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 การมอบหมาย
เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบที่
ชัดเจนในแต่ละภารกิจ 
- สนับสนนุงบประมาณใน
การด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพ 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ
กลุ่มอาชีพ 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- การรวมกลุ่มอาชีพไม่มี
ความเข้มแข็งยั่งยืนและไม่
ต่อเนื่อง 
- ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนการกลุ่มอาชีพที่
ต่อเนื่อง  
สำเหต ุ
- การรวมกลุ่มอาชีพไม่มี
ความเข้มแข็งยั่งยืนและไม่
ต่อเนื่อง 

- การรวมกลุ่มอาชีพ
ไม่มีความเข้มแข็ง
ยั่งยืนและไม่ต่อเนื่อง  
- ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพที่ต่อเนื่อง  
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หัวหน้าส านักปลัด 
นักพัฒนาชุมชน 
ผช.นักพัฒนา

ชุมชน 
 
 

ส านักปลัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

      



แบบ ปค. 5 
กองกำรศึกษำเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนก่อสร้ำง 
กิจกรรม 
งานก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันา 
เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค ์
๑.เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐานตามแบบกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2.เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
 
 

- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
ระเบียบของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
จ านวน 4 ศูนย์ เนื่องจาก
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์มี
งบประมาณไม่เพียงพอใน
การสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- ค าสั่งแบ่งงานของกอง
ช่าง ที่ 637/25๖1 ลง
วันที่ 1 ตุลาคม 25๖1 
- จัดท าแผนงาน/
โครงการ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) ใน
การก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน เพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กเล็กท่ี
เข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์ 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- เนื่องจากเทศบาลต าบล
เมืองจันทร์มีงบประมาณ
ไม่เพียงพอในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
สำเหต ุ
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามระเบียบของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน 4 ศูนย์ 

- อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามระเบียบของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน 4 ศูนย์ 
- ไม่มีงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 
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ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 
ครูศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
ผช.ธุรการ 

 

กองการศึกษา 



แบบ ปค. 5 
กองกำรศึกษำเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนบริหำรกำรศึกษำ 
กิจกรรม 
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียน การสอนที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับเด็ก 
วัตถุประสงค ์
๑.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียน การสอนที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับเด็ก  
2.เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้กับครู และเป็น
การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
เด็กในแต่ละช่วงวัย 

- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียน การสอนที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับเด็ก เพ่ือ
ใช้ส าหรับการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้กับครู 
และเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู้ของเด็กในแต่ละ
ช่วงวัย 

จัดท าแผนเสนอเพ่ือการ
จัดตั้งงบประมาณในการ
จดัหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียน การสอนที่
ทันสมัยและเหมาะสม
กับเด็ก เพ่ือใช้ส าหรับ
การพัฒนาการเรียนการ
สอนให้กับครู และเป็น
การเพ่ิมศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็กในแต่ละ
ช่วงวัย 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียน การสอนที่
ทันสมัยและเหมาะสม
กับเด็กเพ่ือใช้ส าหรับการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ให้กับครู และเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็กในแต่ละช่วงวัย 
สำเหต ุ
- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียน การสอนที่
ทันสมัยและเหมาะสม
กับเด็ก 

- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียน การสอนที่
ทันสมัยและเหมาะสม
กับเด็ก เพ่ือใช้ส าหรับ
การพัฒนาการเรียนการ
สอนให้กับครู และเป็น
การเพ่ิมศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็กในแต่ละ
ช่วงวัย 
- งบประมาณไม่เพียงพอ
ในการจัดหา 
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ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 
ครูศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
ผช.พัสดุกอง
การศึกษา 

ผช.จพง.การเงิน
และบัญช ี

 
 

กองการศึกษา 



แบบ ปค. 5 
กองกำรศึกษำเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนบุคคล 
กิจกรรม 
การสรรหาบุคลากรให้ตรงกับ
ต าแหน่งงานตามโครงการของ
หน่วยงาน 
วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือให้มีบุคลากรที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบั ติ งาน  ตรงตาม
ต าแหน่งงานตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน 
 
 

มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน
ตามโครงสร้างของ
หน่วยงานอาจท าให้งาน
เกิดความล่าช้าหรือ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แบบหรือแผนงานที่ก าหนด 
 

- ด าเนินการสรรหา
บุคคลมาด ารงต าแหน่ง
แทนต าแหน่งว่างตาม
โครงสร้างของหน่วยงาน 
เพ่ือให้มบีุคลากร
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ปัญหาบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ตรงตาม
ต าแหน่งงานตาม
โครงสร้างของหน่วยงาน 
สำเหต ุ
- มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอกับปริมาณ
งานตามโครงสร้างของ
หน่วยงานอาจท าให้งาน
เกิดความล่าช้าหรือ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แบบหรือแผนงานที่
ก าหนด 

- การสรรหาบุคลากรแทน
ต าแหน่งที่วา่งให้ครบถ้วน 
เพื่อจะได้มอบหมายงานที่
ชัดเจนเกิดประสทิธิภาพ
ในงานมากข้ึน 
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ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 
นักจัดการงาน

ทั่วไป 
ครูศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
ผช.ธุรการ 

 
 

กองการศึกษา 



แบบ ปค. 5 
กองกำรศึกษำเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื ่นๆ ท่ีส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนบริหำรสถำนศึกษำ 
กิจกรรม 
การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บ ารุง รักษา 
อาคารศูนย์และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้มีงบประมาณในการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุง รักษา อาคารศูนย์และ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
 
 

- ขาดงบประมาณในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น การก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง/บ ารุง รักษา 
อาคารศูนย์และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ 

- จัดท าแผนงาน/โครงการ
กิจกรรมเพื่อขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณใน
การบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น การ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง/บ ารุง รักษา 
อาคารศูนย์และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าแผนงานเสนอ
เพ่ือขอตั้งงบประมาณใน
การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ปัญหาขาดงบประมาณ
ในการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น การก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บ ารุง 
รักษา อาคารศูนย์และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 
สำเหต ุ
- งบประมาณไม่เพียงพอใน
การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ขาดงบประมาณใน
การบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
การก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุง รักษา อาคาร
ศูนย์และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ 
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ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 
ครูศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
ผช.ธุรการ 

 
 

กองการศึกษา 

 
 



แบบ ปค. 5 
กองกำรศึกษำเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื ่นๆ ท่ีส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนบริหำรสถำนศึกษำ 
กิจกรรม 
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้มีบุคคลากรที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
กิจกรรม 
พ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
จ านวนจ ากัด 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม 

- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- พ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีจ านวนจ ากัด 
 

- ด าเนินการสรรหา
บุคลากรแทนต าแหน่งที่
ว่างปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหาก
พบความเสี่ยงปัญหา
อุปสรรคให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 
- จัดหาสถานที่ท่ี
เหมาะสมในการจัดตั้ง
ศูนยป์ฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหาก
พบความเสี่ยงปัญหา
อุปสรรคให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ                   

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
สำเหต ุ
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- พ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีจ านวนจ ากัด 
สำเหต ุ
- พ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีจ านวนจ ากัด 
 

- บุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีจ านวน
จ ากัด 
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ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 
นักจัดการงาน

ทั่วไป 
ครูศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
ผช.ธุรการ 

 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
กองกำรศึกษำเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื ่นๆ ท่ีส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนบริหำรสถำนศึกษำ 
กิจกรรม 
บุคลากรไม่ ได้ รับการพัฒนา
ศักยภาพเท่าท่ีควร 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้บุคคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องให้ครบทุกคน  
กิจกรรม 
ไม่มีอุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่มทักษะ 
และการพัฒนาศักยภาพเด็ก 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้มีอุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่ม
ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพ
เด็ก 
 

- บุคลากรไม่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่ม
ทักษะ และการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 
 

- จัดส่งบุคลากรให้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้
ครบทุกคน  
 
 
 
 
 
 
- จัดหาอุปกรณ์ที่ช่วย
เพ่ิมทักษะ และการ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก
ในแต่ละช่วงวัยให้  
 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
สำเหต ุ
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
 
จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ไม่มีอุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่ม
ทักษะ และการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 
สำเหต ุ
- ไม่มีอุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่ม
ทักษะ และการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 

- บุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วย
เพ่ิมทักษะ และการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก 

๓๐ ก.ย. 61 
 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 
นักจัดการงาน

ทั่วไป 
ครูศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
ผช.ธุรการ 

 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
กองกำรศึกษำเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื ่นๆ ท่ีส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยในที่มี

อยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนบริหำรงบประมำณ 
กิจกรรม 
งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณที่เพียงพอในการ
บริหารจัดการ 
 

- งบประมาณในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ไม่เพียงพอ ท าให้การพัฒนา
ศูนย์ไม่สามารถท าได้
เท่าท่ีควร 
 

- จัดท าแผนงานเสนอ
เพ่ือขอตั้งงบประมาณใน
การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดท าแผนงาน/
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณใน
การบริหาร 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- งบประมาณในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีไม่เพียงพอ ท าให้
การพัฒนาศูนย์ไม่สามารถ
ท าได้เท่าท่ีควร 
สำเหต ุ
- ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ
ในการบริหารจัดการศูนย ์

- งบประมาณในการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีไม่
เพียงพอ ท าให้การ
พัฒนาศูนย์ไม่
สามารถท าได้
เท่าท่ีควร 
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ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
ครูศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
ผช.พัสดุกอง
การศึกษา 

ผช.จพง.การเงิน
และบัญช ี

 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
กองคลังเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินงำน หรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ทีย่ังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนกำรเงินและบัญช ี
กิจกรรม 
กิจกรรมการบัญชี 
วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือให้การบันทึกถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน สามารถ
จัดท ารายงานทางการเงิน
การบัญชีได้ถูกต้องเรียบร้อย 
ตามระ เบี ยบ ฯซึ่ งจะต้ อ ง
ด าเนินการให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

- การบันทึกบัญชีจะต้องอาศัย
ความละเอียดรอบคอบของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่
ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของ
บัญชี และเพ่ือให้การบันทึก
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถ
จัดท ารายงานทางการเงินการ
บัญชีได้ถูกต้องเรียบร้อย ตาม
ระเบียบฯซึ่งจะต้องด าเนินการให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
- เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานยังไม่ได้
เข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่กรมก าหนด 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
กองคลัง ที่ 635/25๖1  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 25๖1 
มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือให้
การบันทึกถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน  
- ให้ผู้อ านวยการกองคลัง
เป็นผู้ตรวจสอบการจัดท า
บัญชีในทุกๆประเภทและ
ทุกขั้นตอน 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- การบันทึกบญัชี
จะต้องอาศัยความ
ละเอียดรอบคอบใน
การปฏิบัติงาน  
- เจ้าหน้าที่จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 

- การบันทึกบัญชี
จะต้องอาศัยความ
ละเอียดรอบคอบของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานไม่ก่อให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของ
บัญชี และ เพ่ือให้การ
บันทึกถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
- เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
ยังไม่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่กรม
ก าหนด 

๓๐ ก.ย. 61 
 

ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 

นักวิชาการคลัง 
เจ้าพนักงาน

การเงินและบญัช ี
 

กองคลัง 

 



แบบ ปค. 5 
กองคลังเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนจัดเก็บรำยได ้
กิจกรรม 
กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้ 
เป็นไปตามแผนงวดงานใน
ก าหนดระยะเวลา  
2.เพ่ือให้สามรถจัดเก็บภาษี
เพ่ิมข้ึนได้ 
 

- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได ้ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการ
สร้างแรงจูงใจในการช าระ
ภาษเีพ่ือให้การจัดเก็บ
รายได้ครบถ้วนตาม
บัญชีลูกหนี้ เป็นไปตาม
แผนงวดงานในก าหนด
ระยะเวลา เพ่ืองวดงานใน
ก าหนดระยะเวลา  
- เพ่ือให้สามรถจัดเก็บภาษี
เพ่ิมข้ึนได้ 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
กองคลัง ที่ 635/25๖
1  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 และการจัดท า
แผนการประชาสัมพันธ์
และการสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนมาช าระ
ภาษ ี
 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ขาดการประชาสัมพันธ์
และการสร้างแรงจูงใจใน
การช าระภาษี 
สำเหต ุ
- จ านวนยอดหนี้การค้าง
ช าระทีไ่ม่ลดลงที่ควร 
- จ านวนเงินที่จดัเก็บภาษี
ได้น้อยลง 

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได ้ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการ
สร้างแรงจูงใจในการ
ช าระภาษีเพ่ือให้การ
จัดเก็บรายได้ครบถ้วน
ตามบัญชีลูกหนี้ 

๓๐ ก.ย. 61 
 

ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได ้

กองคลัง 

 



แบบ ปค. 5 
กองคลังเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ทีย่ังมีอยู่ 

กำรปรับปรุง
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
กิจกรรม 
กิจกรรมการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 
วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือให้มีการจัดท าทะเบียน 
การสรรหา การก ากับดูแลและ
การใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ การจัดท าทะเบียน
การตรวจสอบพัสดุ ยังไม่
เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
จ านวนทรัพย์สินของทาง
เทศบาลมีจ านวนมาก 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
วิธี และยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบฯ ข้อกฎหมายต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
กองคลัง ที่ 635/25๖
1  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
25๖1 ด าเนินการ
จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุตามแบบที่
ก าหนดในระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
งานเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- การจัดท าทะเบียนการ
ตรวจสอบพัสดุ ยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 
สำเหต ุ
- เนื่องจากจ านวน
ทรัพย์สินของทางเทศบาล
มีจ านวนมาก รวมทั้ง
เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานยังไม่
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละวิธี และยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับ ระเบียบฯ ข้อ
กฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ การจัดท า
ทะเบียนการตรวจสอบ
พัสดุ ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากจ านวน
ทรัพย์สินของทาง
เทศบาลมีจ านวนมาก 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่
ละวิธี และยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับ ระเบียบฯ ข้อ
กฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
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ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 

เจ้าพนักงานพัสด ุ
 

กองคลัง 



แบบ ปค. 5 
กองคลังเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื ่นๆ ท่ีส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยในที่มี

อยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนกำรเงินและบัญช ี
กิจกรรม 
กิจกรรมการรับเงิน การจ่ายเงิน
การน าส่งเงิน 
วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงิน การ
น าเงินส่งถูกต้อง น าลงบัญชี
ครบถ้วนและน าฝากธนาคาร
ครบถ้วนทุกวัน เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- การรับเงนิ การจ่ายเงิน
การน าส่งเงิน ขาดการ
ประสานงานในเรื่องการ
จัดเก็บเอกสารที่น าส่งเงิน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ 

- ตามค าสั่งแบ่งงานของ
กองคลัง ที่ 635/25๖1  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม  
25๖1  
- มีคู่มือ ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือศึกษา ค้นคว้า 
ประกอบการปฏิบัติงาน 
- เพ่ิมการประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ในกอง
ให้มากขึ้น 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- การรับเงิน การจ่ายเงิน
การน าส่งเงิน ขาดการ
ประสานงานในเรื่องการ
จัดเก็บเอกสารที่น าส่งเงิน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ 
สำเหต ุ
ขาดการประสานงานใน
เรื่องการจัดเก็บเอกสารที่
น าส่งเงินระหว่าง
เจ้าหน้าที่ 

- การรับเงิน การ
จ่ายเงินการน าส่งเงิน 
ขาดการประสานงาน
ในเรื่องการจัดเก็บ
เอกสารที่น าส่งเงิน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ 
 

๓๐ ก.ย. 61 
 

ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 

นักวิชาการคลัง 
เจ้าพนักงาน

การเงินและบญัช ี
เจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได ้
 
 

กองคลัง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ ปค. 5 
กองช่ำงเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนก่อสร้ำง 
กิจกรรม 
งานควบคุมงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
ตามแบบแปลน และปฏิบัต ิ
ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย 
และหนังสือสัง่การ 

- การควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้ควบคุมงานตามแบบ 
แปลนและถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบ กฎหมาย และ 
หนังสือสั่งการ 
- ประสานกับผู้รับจ้างใน 
การด าเนินงานโครงการ 
และประสานคณะกรรมการ 
ตรวจงานจา้งช่วยควบคุม 
การก่อสร้างให้เป็นไปตาม 
แบบแปลนที่ก าหนด 

- ค าสั่งแบ่งงานของกอง
ช่าง ที่ 639/25๖1 ลง
วันที่ 1 ตุลาคม 25๖1 
- ด าเนินการสรรหา
บุคคลมาด ารงต าแหน่ง
ตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน เพ่ือให้มี
ก าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานและ
การควบคุมงานก่อสร้าง 
หรืองานอ่ืนในกองช่าง 
 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- เกิดปัญหาในการควบคุม
งานไม่เป็นไปตามแผนงาน 
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหน 
สำเหต ุ
- การปฏิบัติงานดา้นการ 
ควบคุมการก่อสร้างไม่
ทั่วถึงขาดความคล่องตวั
ในการส ารวจ
ประสานงาน ควบคุมงาน
ของโครงการต่างๆ ท าให้
เกิดความล่าชา้กับงานที่
ต้องท า และไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด 

1. จัดท าแผนด าเนนิการ 
ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
2. สรรหาบุคลากรตาม
ต าแหน่งงานตาม
โครงสร้างของหน่วยงาน 
เพื่อจะได้มอบหมายงานที่
ชัดเจนเกิดประสทิธิภาพ
ในงานมากข้ึน 

๓๐ ก.ย. 61 
 

ผู้อ านวยการ 
กองช่าง 

นายช่างโยธา 
ผช.นายชา่งโยธา 

 
 

กองช่าง 

 



แบบ ปค. 5 
กองช่ำงเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนก่อสร้ำง 
กิจกรรม 
การจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ทางการช่างที่ทันสมัย
และมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้อุปกรณ ์วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ทางการช่างที่ทันสมัยและมี
คุณภาพ ซึ่งต้องน ามาใช้
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
คุณภาพงานก่อสร้างของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามแบบ
แปลน ปริมาณงาน (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลเมืองจันทร์
ก าหนด) 

- ขาดอุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ทางการช่างที่
ทันสมัยและมีคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน ท าให้ไม่
สามารถมีวัสดุ อุปกรณ์ใน
การตรวจสอบคุณภาพงาน
ได้ 
 

การเสนอแผนงานใน
การจัดตั้งงบประมาณ
เพ่ือการจัดหาอุปกรณ์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการ
ช่างที่ทันสมัยและมี
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ปัญหาการขาดอุปกรณ์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการ
ช่างที่ทันสมัยและมี
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้ไม่
สามารถมีวัสดุ อุปกรณ์
ในการตรวจสอบ
คุณภาพงานได้ 
สำเหต ุ
- ไม่มีอุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ทางการช่างที่
ทันสมัยและมีคุณภาพใน
การปฏิบัติงานทางการ
ช่าง 

เสนอแผนงานในการ
จัดตั้งงบประมาณเพ่ือ
การจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ทางการช่างที่
ทันสมัยและมีคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน 

๓๐ ก.ย. 61 
 

ผู้อ านวยการ 
กองช่าง 

นายช่างโยธา 
ผช.พัสดุกองชา่ง 

 
 

กองช่าง 



แบบ ปค. 5 
กองช่ำงเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนก่อสร้ำง 
กิจกรรม 
การสรรหาบุคลากรให้ตรงกับ
ต าแหน่งงานตามโครงการของ
หน่วยงาน 
วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือให้มีบุคลากรที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบั ติ งาน  ตรงตาม
ต าแหน่งงานตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน 
 
 

มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน
ตามโครงสร้างของ
หน่วยงานอาจท าให้งาน
เกิดความล่าช้าหรือ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แบบหรือแผนงานที่ก าหนด 
 

- ด าเนินการสรรหา
บุคคลมาด ารงต าแหน่ง
ตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน เพ่ือให้มี
ก าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานและ
การควบคุมงานก่อสร้าง 
หรืองานอ่ืนในกองช่าง 
 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
- ปัญหาบุคลากรไม่
เพียงพอต่อกาปฏิบัติงาน 
ตรงตามต าแหน่งงาน
ตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน 
สำเหต ุ
- มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอกับปริมาณ
งานตามโครงสร้างของ
หน่วยงานอาจท าให้งาน
เกิดความล่าช้าหรือ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แบบหรือแผนงานที่
ก าหนด 

1. จัดท าแผนด าเนนิการ 
ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
2. สรรหาบุคลากรแทน
ต าแหน่งที่วา่งให้ครบถ้วน 
เพื่อจะได้มอบหมายงานที่
ชัดเจนเกิดประสทิธิภาพ
ในงานมากข้ึน 

๓๐ ก.ย. 61 
 

ผู้อ านวยการ 
กองช่าง 

 
 

กองช่าง 



 
แบบ ปค. 5 

กองช่ำงเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื ่นๆ ท่ีส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยในที่มี

อยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
กิจกรรม 
การส ารวจและซ่อมแซมดา้น 
โครงสร้างพืน้ฐาน 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อบริการประชาชนดา้น 
การบริการสาธารณะในการ 
ซ่อมแซมถนนสาธารณะ และ
ระบบประปาหมู่บ้านให้พร้อมใช้
งานและลดปัญหาข้อร้องเรียน 

- การด าเนินการส ารวจถนน
สาธารณะ ระบบประปา
หมู่บ้าน ที่เสียหายใช้การไมไ่ด้
ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อด าเนินการซ่อมแซม 
- ประสานกับชุมชนหรือผู้น า 
ให้มีส่วนร่วมช่วยสอดส่องดูแล
ถนน และระบบประปา
หมู่บ้านให้อยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งาน หรือมอบหมายดูแล
รับผิดชอบ 

จัดท ารายงานผลการ
ส ารวจและรายงานผลการ
ด าเนินการซ่อมแซมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

- ถนนสาธารณะ ระบบ
ประปาหมู่บ้านเกิดความ
เสียหาย อาจเกิดข้อ
ร้องเรียน และเกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาขน 

มอบหมายเจ้าหน้าที่
ด าเนินการส ารวจถนน
สาธารณะ ระบบ
ประปาหมู่บ้านใน
ชุมชนและรายงาน
บังคับบัญชาเพื่อ
ด าเนินการซ่อมแซม 

๓๐ ก.ย. 61 
ผู้อ านวยการ 

กองช่าง 
นายช่างโยธา 

ผช.นายชา่งโยธา 
ผช.เจ้าหน้าที่

ประปา 
 

กองช่าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
กองช่ำงเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือ

ภำรกิจอื ่นๆ ท่ีส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมสี่ยง 
กำรควบคุมภำยในที่มี

อยู่ 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
กิจกรรม 
การส ารวจและซ่อมแซมดา้น 
โครงสร้างพืน้ฐาน 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อบริการประชาชนดา้น 
การสาธารณปูโภคด้วยการ 
ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ให้ 
พร้อมใช้งานและลดปัญหา 
ข้อร้องเรียน 

- การด าเนินการส ารวจไฟฟ้า
สาธารณะ เสียหายใช้การ
ไม่ได้ให้แจ้งผูบ้ังคับบัญชา
ทราบเพื่อ 
ด าเนินการซ่อมแซม 
- ประสานกับชุมชนหรือผู้น า 
ให้มีส่วนร่วมช่วยสอดส่องดูแล
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟา้ให้อยู่ใน
สภาพพร้อม 
ใช้งาน หรือมอบหมายดูแล
รับผิดชอบ 

จัดท ารายงานผลการ
ส ารวจและรายงานผลการ
ด าเนินการซ่อมแซมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

- ไฟทางสาธารณะเกิด 
ความเสียหาย อาจเกิดข้อ
ร้องเรียน และเกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาขน 

มอบหมายเจ้าหน้าที่
ด าเนินการส ารวจไฟ
ทางสาธารณะในชุมชน
และรายงานบังคับ
บัญชาเพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซม 

๓๐ ก.ย. 61 
ผู้อ านวยการ 

กองช่าง 
นายช่างโยธา 

 
 

กองช่าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


