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(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
1.งานนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานให้ทันกรอบระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด  
 
 

1. การติดต่อ
ประสานงานข้อ
ราชการต่างๆ ใน
กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากกอง/ส านักต่างๆ 
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  
2. การเข้ารับการ
ฝึกอบรมน้อยครั้ง 
  

1. ประชุมเพ่ือ
รับทราบข้อราชการ
ต่างๆ รวมถึงการ
ประสานงานต่างๆ 
ภายในหน่วยงาน
เป็นประจ า 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
ตามท่ีกรมส่งเสริม
ท้องถิ่นก าหนด  

1. การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและแผนถือ
ว่ามีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนได้รับความ
ร่วมมือจากกอง
ต่างๆ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นหลัง
การฝึกอบรม 
 
 
 

1. การฝึกอบรมที่ไม่
ต่อเนื่องไม่สัมพันธ์
กับระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงบ่อยท า
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่แก้ไขบ่อย 
2. กฎระเบียบที่ไม่
เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานยังมีอยู่ 

ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมทุก
ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนระเบียบใน
ข้อส าคัญโดยเฉพาะ
เรื่องเก่ียวกับการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์
หรือระบบต่างๆ เป็น
ต้น  

ส านักปลัด 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
2.งานพัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขาดแคลน
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

1. ขอรับการ
สนับสนุนพนักงาน
จ้างจากกอง/ส านัก
อ่ืนมาช่วยปฏิบัติ
หน้าที่เป็นครั้งคราว 
 

1. การประเมิน
มาตรการควบคุม
สามารถแก้ไขการ
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่
ได้ชั่วคราว 
 

1. เจ้าหน้าที่หลักไม่
เพียงพอต่อปริมาณ
งาน 
2. กฎระเบียบที่ไม่
เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานยังมีอยู่ 

1. ควรจัดส่ง
เจ้าหน้าทีเ่ข้ารับการ
อบรม 
2. เพิ่มอัตรา
เจ้าหน้าที่ประจ า  

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
3.งานการเจ้าหน้าที ่
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามนโยบายและค าสั่งการ
บริหารงานอย่างใกล้ชิด 
2. เพ่ือติดตามระเบียบหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่าง
ใกล้ชิดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

1. นโยบายภายใน
และภายนอกองค์กร
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

1. ติดตามนโยบาย
และค าสั่งการ
บริหารงานอย่าง
ใกล้ชิด 
2. ติดตามระเบียบ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การบริหารงาน
บุคคลอย่างใกล้ชิด
โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. การประเมิน
มาตรการควบคุม
สามารถแก้ไขปัญหา
นโยบายที่
เปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้งได้ 
2. สามารถติด
ติดตามระเบียบ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การบริหารงาน
บุคคลอย่างใกล้ชิด  
 

1. นโยบายยังคง
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. กฎระเบียบที่ไม่
เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานยังมีอยู่ 

1. ควรจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมต่อ
การปฏิบัติงาน 
2. เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติและสาธรณภัยต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วัสดุอุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อการใช้
งานและช ารุด 
2. ภัยธรรมชาติ
แทรกซ้อน 

1. มั่นตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมต่อการใช้งาน 
รวมถึงการซ่อมบ ารุง
ต่างๆ 
2. ติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด 
 

1. การตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์โดยการ
ซ่อมในขั้นต้น
สามารถใช้งาน
อุปกรณ์นั้นได้  
2. สามารถติด
ติดตามข่าวสารได้
อย่างใกล้ชิด  
 

1. อุปกรณ์บางอย่าง
ไม่ทันสมัย 
2. ภัยธรรมชาติเป็น
สิ่งที่อยู่ความ
คาดหมายและยังคง
อยู่ 

1. จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อม
และเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

ส านักปลัด 
5.งานการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ 
ประมง)  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
2. เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติและสาธรณภัยต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ในงานที่
ปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง
และกว้างขวาง
เนื่องจากขอบเขตงา
นั้นกว้าง 
2. ภัยธรรมชาติ
แทรกซ้อน 

1. ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ 
2. ติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด 
 

1. การฝึกอบรม
สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ในบาง
เรื่องได้โดยเฉพาะ
เรื่องท่ีอบรม  
2. สามารถติด
ติดตามข่าวสารได้
อย่างใกล้ชิด  
 

1. เรื่องบางอย่าง
เจ้าหน้าที่ยังไม่รู้
เนื่องจากมีขอบเขต
งานกว้าง 
2. ภัยธรรมชาติเป็น
สิ่งที่อยู่ความ
คาดหมายและยังคง
อยู่ 

1. ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

กองคลัง 
1.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
วัตถุประสงค์ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
และผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างต้องมีความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางการจัดภาษีตามกฎหมายภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและ
ความโปร่งใสใสการบริหารงานคลัง 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บ
รายได้และ
ผู้ปฏิบัติงานส ารวจ
ข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไม่มีความ
เข้าใจถึงแนว
ทางการจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

1. มีแผนการส่ง
เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่จัดอบรม
โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

1. มีการน าข้อมูลมา
ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันลงโปรแกรม
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
เป็นไปตามแผนและ
การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใสในการ
บริหารงานคลัง 
 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บ
รายได้และ
ผู้ปฏิบัติงานส ารวจ
ข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไม่มีความรู้
ความเข้าใจถึงแนว
ทางการจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

1. มีแผนการออก
ส ารวจและเก็บ
ข้อมูลให้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอรวมถึงส่ง
เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 
 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

2.งานพัสด ุ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้งานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ในแต่ละกอง/ส านัก 
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัด
จ้างมีความ
จ าเป็นต้องมีความรู้
และความเชี่ยวชาญ
ในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุด้วย
วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วย (e-
GP) 

1. มีการออกค าสั่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
กอง/ส านัก 
 

1. ใช้เอกสารที่
จัดพิมพ์ขึ้นจาก
ระบบเป็นเอกสาร
ประกอบการ
ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

ไม่มีความเสี่ยง 1. มีการออกค าสั่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
กอง/ส านัก
ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตาม
ระเบียบฯ อย่าง
เคร่งครัดมิก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทาง
ราชการ 
 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

3. งานการเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้จัดท าบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-lass) เพียงระบบเดียว 
 
 

1. ในเดือนกันยายน 
มีฎีกาเบิกจ่าย
จ านวนมากท าให้มี
ความเสี่ยงในการปิด
บัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท. (e-lass) 
ไม่ทันในวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

1. ก าชับหน่วยงานผู้
เบิกด าเนินการ
ฝึกอบรมและวาง
ฎีกาเบิกจ่ายเงินให้
งานการเงินก่อนสิ้น
เดือนสิงหาคมและ
ให้วางฎีกาเบิก
จ่ายเงินหมวดค่าใช้
สอยและวัสดุให้แล้ว
เสร็จก่อนวันที่ 15 
กันยายน 
 

 

 

 

 

 

1. มีการรายงาน
แผนการเบิกจ่ายใน
ไตรมาสของ
หน่วยงานผู้เบิก 
 

ไม่มีความเสี่ยง 1. มีการวางฎีกาเบิก
จ่ายเงินหมวดค่าใช้
สอยและวัสดุใน
เดือนให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ 10 
กันยายน 
 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

3. งานการเงินและบัญชี (ต่อ)  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ปิดบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ทันใน
วันสิ้นปีงบประมาณ 
 
 

1. ในเดือนกันยายน 
มีฎีกาเบิกจ่าย
จ านวนมากท าให้มี
ความเสี่ยงในการปิด
บัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท. (e-lass) 
ไม่ทันในวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

1. ก าชับหน่วยงานผู้
เบิกด าเนินการ
ฝึกอบรมและวาง
ฎีกาเบิกจ่ายเงินให้
งานการเงินก่อนสิ้น
เดือนสิงหาคมและ
ให้วางฎีกาเบิก
จ่ายเงินหมวดค่าใช้
สอยและวัสดุให้แล้ว
เสร็จก่อนวันที่ 15 
กันยายน 
 

 

 

 

 

1. จัดท าบัญชีใน
ระบบคอมพิวเตอร์
ของ อปท. เพียง
ระบบเดียวและปิด
งบการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท. ทันในวัน
สิ้นปีงบประมาณ 
 

ไม่มีความเสี่ยง 1. หน่วยงานผู้เบิกมี
การจัดท าแผนการ
เบิกจ่ายและ
ด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผน 
 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 

 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

กองการศึกษา 
1. งานด้านการเงินและงานการพัสดุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

1. การจัดท างาน
ด้านการเงินและ
พัสดุของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
และความช านาญ
ด้านการเงินและงาน
การพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุและ
ระเบียบการเงิน- 

1. มีการควบคุม
ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
2. ก าชับเจ้าหน้าที่
ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย
และหมั่นศึกษา
ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
3. มีการออกค าสั่ง
มอบหมายงานที่
ชัดเจนครอบคลุม
งานพัสดุการเงินและ
บัญชี- 
 

1. มีการควบคุมการ
ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะมี
การออกค าสั่ง
มอบหมายงานที่
ชัดเจนครอบคลุม
งานพัสดุงานการเงิน
และบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
จัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก
เล็กและผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็แม้จะได้เข้า
รับการอบรมแต่ก็ยัง
ไม่เข้าใจอย่างถ่อง
แท้จึงท าให้การ
ด าเนินงานตาม
ระเบียบเกิดความ
ล่าช้า 

1. มีการก ากับดูแล
จากผู้บังคับบัญชาให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบดูหนังสือ
สั่งการและระเบียบ
เกี่ยวกับงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างสม่ าเสมอ 
 

กองการศึกษา 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

 
 

และบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. มีการจัดส่งครูผู้
แลเด็กเล็กเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

2. งานด้านบริหารและวิชาการในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้งานด้านบริหารและวิชาการมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

1. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา 
2. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับ
การอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

1. การควบคุม
เหมาะสมในระดับ
หนึ่งโดยส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ระเบียบหนังสือสั่ง
การจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ด าเนินการจัดท า
ตามแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ระเบียบหนังสือสั่ง
การจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
และด าเนินการจัดท า
ตามแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาฯ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
2. ให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องระดม
ความคิดและท างาน
ร่วมกันเป็นทีมเพ่ือ
ช่วยกันในการจัดท า
แผน 

1. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรยังไม่ได้รับ
การอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและยัง
ขาดการร่วมมือกัน
ในการจัดท าแผน 

1. มีการก ากับดูแล
จากผู้บังคับบัญชาให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบดูหนังสือ
สั่งการณ์และ
ระเบียบเกี่ยวกับงาน
ในด้านการจัดท า
แผนการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองการศึกษา 

 

แบบ ปค.๕ 
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รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าป ีพ.ศ. 2563 
 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 

 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

กองช่าง 
วัตถุประสงค์ 
1.  เ พ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่งการ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มี
ความรู้ความช านาญในงานเฉพาะด้าน
บางอย่าง 
 

1. บุคลากรขาด
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ 
2. บุคลากรขาด
ความเชียวชาญใน
งานเฉพาะด้าน 

1. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
2. จ้างเหมา
บุคลากรที่มีความ
ช านาญงานเฉพาะ
ด้าน 

1. การอบรมให้
ความรู้สามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมาย 
กฎระเบียบแก่
ข้าราชการได้ใน
ระดับหนึ่ง 
2. การจ้างเหมา
สามารถชดเฉย
ปัญหาการขาด
บุคลากรที่มีความรู้
ความช านาญงาน
เฉพาะด้านได้ 

1. บุคลากรยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ 
อยู่บางส่วนเนื่องจาก
กฎระเบียบ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
บ่อย 
2. การจ้างเหมาเป็น
การด าเนินการ
ชดเชยการขาด
บุคลากรที่มีความ
ช านาญงานเป็น
เพียงการแก้ไข
ปัญหาชั่วคราว 

1. ควรจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมสม่ าเสมอ 
2. ควรจัดหา
บุคลากรประจ าใน
ต าแหน่งเฉพาะทาง
ที่ขาดแคลนโดยการ
ขอใช้บัญชีกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ถ้ามี) การ
รับโอน หรือการร้อง
ขอให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ด าเนินการสอบให้ 

กองช่าง 

          
 
 
 

แบบ ปค.๕ 
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