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ภารกจิตามกฎหมายที ่
จดัตัง้หนว่ยงานของรฐั 

หรอืภารกจิตามแผนการ 
ด าเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 

ทีส่ าคญัของหน่วยงาน 
ของรฐั/วตัถปุระสงค ์

 

 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายใน 
ทีม่อียู ่

 

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

 
 

ความเสีย่งทีม่อียู ่
 

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 

 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 

กจิกรรม 
1.งานด้านสารบรรณ 
 
วตัถปุระสงค ์
-เพื่อให้งานธุรการเกิดความ 
เป็นระบบสามารถสืบค้นได ้
สะดวก  รวดเร็ว  

 
-การค้นหาหนังสือราชการ 
ระเบียบ  กฎหมาย  ในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  ต้องใช้เวลา
มาก  บางครั้งค้นหาไม่เจอ 
-ไม่จัดเก็บแยกประเภท 
หนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรง 
ตามช่ือเรื่องหนังสือ 
 

 
-ปรับปรุงค าสั่งมอบหมาย
งานให้มีความชัดเจน 
กรณีที่เจา้หน้าท่ีไม่อยู ่
ให้มีผู้ที่ท าหน้าท่ีแทนเพื่อ 
ไม่ให้งานหยุดชะงัก 
-เจ้าหน้าท่ีต้องติดตาม 
และประสานงานกับทุก
ส่วนงาน  เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและทันต่อเวลา 
-ตรวจสอบข้อมลูข่าวสาร 
ราชการจากหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องทางระบบ 
อินเตอร์เนต็ทุกวัน 
-จัดท าทะเบียนคมุแฟ้ม 
หนังสือราชการอย่าง 
ชัดเจน 
 

 
-มีการติดตาม  ตรวจสอบ 
ระบบการปฏิบัติงานอย่าง 
สม่ าเสมอ  
 
 
 

 
-เจ้าหน้าท่ีขาดความ
รอบคอบในการรับส่งหนังสือ 
ราชการ  ท าให้การจัดเก็บ
และน าส่งหนังสือราชการ 
ผิดพลาด  เกิดความล่าช้า 
ในการปฏิบัติงาน  
 
 

 
-ลงทะเบียนรับหนังสือ 
ทุกฉบับและไปจ่ายให ้
กับผู้รับผิดชอบทันที 
-ตรวจสอบเอกสาร 
ข้อมูลข่าวสารราชการ 
จากอินเตอร์เนต็ทุกวัน  

  
-งานธุรการ/ 
ส านักปลดั 
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ภารกจิตามกฎหมายที ่
จดัตัง้หนว่ยงานของรฐั 

หรอืภารกจิตามแผนการ 
ด าเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 

ทีส่ าคญัของหน่วยงาน 
ของรฐั/วตัถปุระสงค ์

 

 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายใน 
ทีม่อียู ่

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 

 
 

ความเสีย่งทีม่อียู ่
 

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 

 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

กจิกรรม 
2. การด าเนินการเบิกจ่ายตาม 
งบประมาณประจ าป ี2563 
ตามแผนการด าเนินงาน 
 
วตัถปุระสงค ์
-เพื่อเน้นการด าเนินงานให้ทัน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
-เพื่อเน้นการด าเนินงานท่ี 
ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดอย่าง 
มีหลักการกระบวนการที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 

 
-การเบิกจ่ายงบประมาณของ 
ส านักปลดั  ยังไม่เป็นไปตาม 
แผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้
 
 
 
 
 

 
-เบิกจ่ายตามงบประมาณ 
ประจ าปี 2563 แต่ไม ่
เป็นไปตามแผน 
 

 
-ควรมีการด าเนินการ 
เบิกจ่ายตามงบประมาณ 
ประจ าปีนั้น  และตาม
แผนการด าเนินงานท่ีได ้
มีการก าหนด 
 
 
 
 

 
-ยงัไม่มีการด าเนินการตาม 
แผนทั้งหมด และยังไมเ่ป็น 
ไปตามแผนท่ีวางไว ้
 
 
 

 
-ต้องจัดท าแผนการ 
เบิกจ่ายเป็นไปตามการ 
จัดท าแผนที่ได้วางไว ้
และควรน าแผนนั้น 
ไปเสนอให้กองคลัง
ทราบทุกครั้ง 
 

  
-งานธุรการ 

-งานแผนและ
งบประมาณ 

 
ส านักปลดั 
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ความเสีย่งทีม่อียู ่
 

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 

 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 

กจิกรรม 
3.การจดัท าแผนทีภ่าษีและ 
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 
วตัถปุระสงค ์
-เพื่อให้การจัดเก็บภาษีครบถ้วน 
เป็นธรรม  สามารถตรวจสอบได ้
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และถูกต้องตามระเบียบฯ 
 
 
 
 
 

 
-ขาดบุคลากรในการปฏิบตั ิ
งานด้านแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
-ต้องพัฒนาความรู้   
ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

 
-แต่งตั้งบุคลากรในสังกัด 
กองคลังให้เป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดท า 
แผนที่ภาษ ี
-ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจผูเ้ข้า 
ข่ายและจดัท าทะเบยีนคุม 
ผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษ ี
-ผู้อ านวยการกองคลัง/ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ติดตาม  ก ากับ  ดูแล 
และประเมินผลตาม 
โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน  
 
 

 
-การควบคุมที่มีอยูม่ีความ 
เพียงพอ  และไดด้ าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง  จึงช่วยให้ 
การปฏิบัติงานบรรลุวัตถ ุ
ประสงค์ของการควบคมุได ้
แต่ยังคงต้องวางแผน
ควบคุมความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ 
ได้ต่อไป 
 
 

 
-บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้รับผิดชอบการจัดท าแผน
ที่ภาษีฯ  ยังไม่มคีวาม
ช านาญเฉพาะดา้นในการ
จัดท าแผนที่ภาษี  และ 
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
-ข้อมูลที่มีจ านวนมากและ 
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขตลอด  ท าให้อาจเกิด 
ความผิดพลาดขึ้นได้ง่าย 
และไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 

 
-ปรับปรุงแผนอัตรา 
ก าลังเพิ่มเติม  เพื่อ 
สรรหาพนักงานต าแหน่ง
ช่างแผนที่ภาษีฯ 
-จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับ
การอบรมโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
อย่างต่อเนื่อง  รวมถึง 
การอบรมตาม พ.ร.บ. 
ภาษีที่ดินและสิ่ง 
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 
 
 

  
-กองคลัง 

 
-กองช่าง 
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กจิกรรม 
4.การด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 
 
วตัถปุระสงค ์
-เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย  และ 
ถูกต้องตาม  พ.ร.บ. การจดัซื้อ 
จัดจ้าง  และการบริหารพัสด ุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ 

ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 

 
-ระบบและระเบียบการจัดซื้อ 
จัดจ้างมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงบ่อยครั้ง  เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการศึกษา 
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

 
-พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง 
และการบริหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตาม 
กฎกระทรวง   และตาม 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
โดยเคร่งครดั  
 
 

 
-การควบคุมที่มีอยูม่ีความ 
เพียงพอ  และไดด้ าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง  จึงช่วยให้
การปฏิบัติงานบรรลุวัตถ ุ
ประสงค์ของการควบคมุได ้
แต่ยังคงต้องวางแผน
ควบคุมความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ 
ได้ต่อไป 
 

 
-การปฏิบัติงานในระบบ 
e-GP ต้องปฏิบัติงานให้เป็น 
ปัจจุบัน  และมหีลาย
ขั้นตอนท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่าย  ท าให้ 
เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน 
-มีแนวทางซักซ้อมเกี่ยวกับ 
การปฏิบัตติาม พ.ร.บ. และ 
ระเบียบอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลท าใหผู้้ปฏิบตัิศึกษา 
แนวทางไม่ทัน 
 
 
 
 

 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมการอบรม
เกี่ยวกับพัสดุอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
-กองคลัง 
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กจิกรรม 
5.การปฏิบัติงานบนระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ์
 
วตัถปุระสงค ์
-เพื่อให้การด าเนินงานด้าน 
งบประมาณ การเงิน การบญัช ี
การพัสดุ และดา้นอ่ืน ๆ บน 
ระบบอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
ทันเวลา ข้อมูลน่าเชื่อถือ และ 
สามารถตรวจสอบได ้
 
 

 
-ระบบมีการพัฒนาและ 
ปรับปรุงบ่อยครั้ง เจา้หน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการศึกษา 
ระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  

 
-คู่มือการปฏิบตัิงานระบบ 
การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 
(e-GP) 
-คู่มือการปฏิบตัิงานระบบ 
บัญชีคอมพิวเตอร์ อปท. 
(e-Laas) 
-คู่มือการปฏิบตัิงานระบบ 
สารสนเทศเพื่อวางแผนฯ 
(e-Plan) 
-คู่มือการปฏิบตัิงานระบบ 
ข้อมูลกลาง อปท. (INFO) 

 
-การควบคุมที่มีอยูม่ีความ 
เพียงพอ  และไดด้ าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง  จึงช่วยให้ 
การปฏิบัติงานบรรลุวัตถ ุ
ประสงค์ของการควบคมุได ้
แต่ยังคงต้องวางแผน
ควบคุมความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ 
ได้ต่อไป 
 
 

 
-การปฏิบัติงานในระบบ 
อิเล็กทรอนิกสต์้องปฏิบัต ิ
งานให้เป็นปัจจุบัน  และม ี
หลายขั้นตอนท าให้เกดิข้อ 
ผิดพลาดได้ง่าย  ท าให้เป็น 
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 
-สนับสนุนให้เจา้หน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับการ
พัฒนาทักษะและความรู ้
ทุกๆ ปี เพ่ือเรียนรู้
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขบนระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์อยูเ่สมอ 
-ผู้อ านวยการกองคลัง 
ก ากับดูแลเจ้าหน้าที ่
อย่างเคร่งครัด 
 
 
 

  
-กองคลัง 
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ภารกจิตามกฎหมายที ่
จดัตัง้หนว่ยงานของรฐั 

หรอืภารกจิตามแผนการ 
ด าเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 

ทีส่ าคญัของหน่วยงาน 
ของรฐั/วตัถปุระสงค ์

 

 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายใน 
ทีม่อียู ่

 

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

 
 

ความเสีย่งทีม่อียู ่
 

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 

 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 

กจิกรรม 
6.การขออนุญาตก่อสร้าง 
อาคาร 
 
วตัถปุระสงค ์
-เพื่อให้การควบคุมอาคาร 
มีความถูกต้อง  เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

 
-การก่อสร้างอาคารไม่เป็น 
ไปตามแบบแปลนท่ีได้รับ 
อนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 
 
 
 

 
-มอบหมายเจา้หน้าท่ี 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. 
-มอบหมายเจา้หน้าท่ี 
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง 
 
 
 
 

 
-การก าหนดแนวทางและ 
ควบคุมการปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
-ประเมินจากการรับเรื่อง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ 
ควบคุมอาคาร 
 

 
-เจ้าหน้าท่ี , นายตรวจ , 
นายช่าง  ผู้รับผิดชอบใน 
การควบคุมอาคารไม ่
เพียงพอ 
-พื้นที่และความหนาแน่น 
ของอาคารและชุมชนเมือง 
มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
-จัดหาบุคลากร  หรือ 
เจ้าหน้าท่ีส าหรับ
ปฏิบัติงานโดยตรง   
-จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มความรู ้
ในการปฏิบัติงาน 
-เพิ่มความถี่ในการ
ตรวจสอบควบคุมอาคาร 

 
 
 
 
 

  
-ผู้อ านวยการ 

กองช่าง 
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ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายใน 
ทีม่อียู ่

 

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

 
 

ความเสีย่งทีม่อียู ่
 

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 

 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 

กจิกรรม 
7.งานควบคุมการก่อสรา้ง 
 
วตัถปุระสงค ์
-เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง 
เป็นไปอย่างถูกต้อง  

 
-โครงการก่อสร้างไมเ่ป็นไป 
ตามรูปแบบ  และรายการ 
ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 

 
-ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 
-ให้เจ้าหน้าที่ช่างผู้ควบคุม
งานควบคุมงานก่อสร้าง 
ทุกวัน 
 
 

 
 -การก าหนดแนวทางและ 
ควบคุมการปฏิบัติงาน 
-ปรับปรุงแผนงาน
มอบหมายงาน  มีค าสั่ง 
แต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงาน 
อย่างชัดเจน 
 

 
-บุคลากรมไีมเ่พียงพอ 
ซึ่งท าให้การท างานใน 
ปริมาณมาก ๆ  ท าให ้
เกิดความผิดพลาดได ้ 
 
 
 
 
 

 
-สรรหาบุคลากรเพิ่ม 
-ก าชับผู้ปฏิบัติงานให้
ศึกษาระเบยีบข้อบังคับ 
-ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มความรู ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
-ผู้อ านวยการ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



                    แบบ ปค.5 
 
                                                                             เทศบาลต าบลเขาววั – พลอยแหวน 
                                                                          รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
                                                                        ณ  วนัที ่ 30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563 
 

ภารกจิตามกฎหมายที ่
จดัตัง้หนว่ยงานของรฐั 

หรอืภารกจิตามแผนการ 
ด าเนนิการหรอืภารกจิอืน่ๆ 

ทีส่ าคญัของหน่วยงาน 
ของรฐั/วตัถปุระสงค ์

 

 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายใน 
ทีม่อียู ่
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การควบคมุภายใน 

 

 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 

กจิกรรม 
8.งานค านวณประมาณการ 
ค่าก่อสร้าง 
 
วตัถปุระสงค ์
-เพื่อให้การส ารวจออกแบบ 
และประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง  แม่นย า  มีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับปริมาณงานและ 
งบประมาณ 
 
 

 
-ความผิดพลาดในการ 
ก าหนดราคากลาง 
ค่าก่อสร้าง 
 
 
 
 

 
-มีการตรวจทาน/
ตรวจสอบจาก
ผู้บังคับบัญชา 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมด้านงานออกแบบ
และประมาณราคา  
 
 

 
 -การก าหนดแนวทางและ 
ควบคุมการปฏิบัติงาน 
-ปรับปรุงแผนงาน 
มอบหมายงานอย่าง 
ชัดเจน 
 

 
-บุคลากรมไีมเ่พียงพอ 
ซึ่งการท างานในปริมาณ 
มาก ๆ  ท าให้เกิดความ 
ผิดพลาดได ้
 
 

 
-สรรหาบุคลากรเพิ่ม 
-ก าชับผู้ปฏิบัติงานให้ม ี
ความละเอียดรอบครอบ 
ศึกษาระเบยีบข้อบังคับ 
เพิ่มเตมิ 
-ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มความรู ้

 
 
 

 

  
-ผู้อ านวยการ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือผู้รายงาน.................................................... 
                    (นายอุทัย     เพ่งจิตต์) 
          นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว – พลอยแหวน 
วันท่ี................................................................ 


