
แบบ ปค. ๕ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล (การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของ อบต.ท่าหลวง) 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและความต้องการ เพ่ือท าให้การ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

1. ความต้องการ
ที่แท้จริงของ
ประชาชนเป็น
เพียงทางผ่าน
ตัวแทนหมู่บ้าน
ประชาชนไม่
แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา
เท่าท่ีควร 
2. โครงการ/
กิจกรรมที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา
ยังขาดความ
ชัดเจนใน
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไข 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559  
2. จัดท าโครงการ 
อบต.สัญจร เพ่ือ
ออกพ้ืนที่บริการ
ประชาชนและรับ
ฟังความคิดเห็น
และความต้องการ
ของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบล 

1. แผนพัฒนาของ 
อบต.ท่าหลวง ยังไม่
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ได้  ยังมีความ
เสี่ยงที่ต้องจัดท าแผน
ปรับปรุงควบคุม
ภายในต่อไป    
 
 

1. ความต้องหารที่
แท้จริงของประชาชน
เป็นเพียงทางผ่าน
ตัวแทนหมู่บ้าน 
ประชาชนไม่แสดง
ความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเท่าที่ควร 
 
  

1. ประสานความ
ร่วมมือกับส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอพิ
มาย ส่วนราชการใน
การด าเนินการจัด
ประชุมประชาคม
ต าบลเพื่อท า
แผนพัฒนาร่วมกัน 
2. รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้า
มาช่วยคิดช่วยท าใน
การพัฒนาท้องถิ่น
ของตน 
 
 

 
30 กันยายน 62 

ส านักปลัด 
 



แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 สถานที่ 
งบประมาณ 
3. แผนพัฒนายัง
ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาของ
ประชาชนได้อย่าง
แท้จริง  
 
 

ท่าหลวง     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือนร้อนได้ทันท่วงที 
2. เพ่ือให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

 
ขาดประสิทธิภาพ
การท างานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในการ
ประสานงานและ
การวางแผน
เตรียมความ
พร้อม 

 
1. ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ
ประสานงานกับ
หน่วยงานชุมชน
รวมถึงผู้น าชุมชน 
2. อบรมให้
ความรู้ในภารกิจ
แต่ละด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
1. มีเจ้าหน้าที่/ผู้น า
ชุมชน ประจ า
หมู่บ้านมีการติดต่อ
ประสานงานกัน 

 
1. เมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน
ประชาชนแจ้งทาง 
อบต. ล่าช้า ท าให้
ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือล่าช้าตามไป
ด้วย 
2. เมื่อเกิดเหตุการณ์
เป็นบริเวณกว้าง วัสดุ 
อุปกรณ์ทาง อบต. ไม่
สามารถควบคุมได้เอง
ทั้งหมด 
 
 

 
1. มอบหมาย
เจ้าหน้าที่งานเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
2. แจ้งรายชื่อบุคคล 
เบอร์โทร ที่
รับผิดชอบในหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ทางหมู่บ้านทราบ 
3. อบรมให้ความรู้ใน
ภารกิจแต่ละด้าน
อย่างต่อเนื่อง 
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แบบ ปค.5  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการบริหารเงินและการคลัง 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การรายงานทาง
การเงิน การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนและ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อให้การบริหารการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
3.เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินน าส่ง
หน่วยงานที่ก ากับดูแลทันเวลา 

 
 
- การบริหารการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแผน 
- มีการกันเงินโดย
ไม่ก่อหนี้หมวด
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดย
เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถปฏิบัติได้
ทันเนื่องจาก
ระยะเวลาน้อย 
-ระบบในการ
จัดท ารายงานสิ้น
ปีงบประมาณยัง
ไม่สมบูรณ์  

 
 
-ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน-
การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  
-มีค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็น 

 
 
-สอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการและมติ ครม.
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
-ตรวจสอบการรับ
และน าฝากเงิน 
-มีการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน 
ถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิก
จ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 

 
 
-การบริหารการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
แผน 
-มีการกันเงินโดยไม่ก่อ
หนี้หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดย
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ทัน เนื่องจาก
ระยะเวลาน้อย 
-ระบบในการจัดท า
รายงานสิ้น
ปีงบประมาณยังไม่
สมบูรณ์ ยังมีการ
ปรับปรุงเรื่อยๆ 

 
 
-ให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรอง
ความถูกต้องก่อน
การรายงานทุกครั้ง 

 
 

กองคลัง 



แบบ ปค.5  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ยังมีการปรับปรุง
เรื่อยๆ  

ลายลักษณ์อักษร
มีผู้อ านวยการ
กองคลังติดตาม 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
เต็มระบบ 
 

๒. เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ของ อบต.ฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
- การด าเนินงาน
ด้านระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ 
อบต.ฯ ยังไม่
สมบูรณ์ จึงไม่
สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
จัดเก็บภาษีได้ 

 
 
๑. มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

๒. มีการแสกน
ระวางที่ดินเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 

๓. มีแผนการ
จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านงาน
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 
- เนื่องจากงานแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.ฯ 
ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จจึงไม่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บภาษีได้ จึงเป็น
ความเสี่ยงที่อาจท า
ให้การจัดเก็บภาษีไม่
ครบถ้วน 

 
 
- การด าเนินงานด้าน
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
อบต.ฯ ยังไม่สมบูรณ์ 
จึงไม่สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดเก็บ
ภาษีได้ อีกท้ัง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ยังขาดความรู้ความ
ช านาญในการปฏิบัติ 
งานด้านแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
 

 
 
๑. จัดท าแผนที่ 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยใช้
โปรแกรมแผนที่ 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น(LTAX ๓๐๐๐) 
โดยให้ผู้อ านวยการ
กองคลังควบคุม 
ก ากับดูแลให้การ
ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามห้วงระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในโครงการ 
 

 
 

กองคลัง 



แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรม
ด้านงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ความรู้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๕  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผน และเพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนได้ทันเวลา 
 

 
 
- การวางแผนการ
ก่อสร้างและ
ส ารวจปริมาณ
การก่อสร้างมีการ
ปฏิบัติซ้ าซ้อนท า
ให้การตั้ง
งบประมาณไม่
ครอบคลุมและ
งานล่าช้า 
-ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนไม่
ทั่วถึง 

 
 
-จัดตารางการ
ท างานของช่างผู้
ควบคุมงาน ตาม
ค าสั่ง 
-ก าชับเจ้าหน้าที่
ควบคุมงาน
ก่อสร้างอย่าง
ใกล้ชิดและจด
บันทึกรายงาน
การก่อสร้างทุก
วัน 
 
 

 
 
- ขาดการจัดเก็บ
ข้อมูลความต้องการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณประโยชน์ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
-งบประมาณไม่
เพียงพอในการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง  

 
 
- การวางแผนการ
ก่อสร้างและส ารวจ
ปริมาณการก่อสร้างมี
การปฏิบัติซ้ าซ้อนท า
ให้การตั้งงบประมาณ
ไม่ครอบคลุมและงาน
ล่าช้า 
-ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณท าให้
โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนไม่ทั่วถึง 

 
 
-มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่เป็นการ
เฉพาะในการบันทึก
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 
-ขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง
เพ่ิมข้ึนในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน 
  

 
 

 
 
 

กองช่าง 



แบบ ปค. ๕  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา การศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 
-เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ 

 
 
 
- บุคลากรไม่มี
ทักษะและ
ประสบการณ์ใน
การจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา 

 
 
 
- ส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมข้อ
ระเบียบ และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
- ปฏิบัติงานตาม
นโยบาย 
-ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กฎหมายที่
ก าหนด 
-ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
  

 
 
 
- บุคลากร ไม่มีทักษะ
และประสบการณ์ใน
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

 
 
 
 -ให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องและฝึก
ปฏิบัติ 
-ปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
 
 

กองการศึกษา 

 
 



แบบ ปค. ๕  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7. กิจกรรมการจัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบบัญชีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขาดบุคลากร
ที่จะปฏิบัติงาน
ด้านระบบการเงิน
และบัญชีเนื่องจาก
บุคลากรที่มีอยู่ยัง
ขาดทักษะความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 

 
 
 
- มีการแต่งตั้งเจ้า
พนักงานการเงิน
และบัญชีของเทศ
อบต.ฯ 
รับผิดชอบงาน
การเงินและบัญชี
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 
- แม้จะมีการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีของ อบต.ฯ 
รับผิดชอบงานด้าน
การเงินและบัญชีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อยู่แล้ว แต่เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ต้องปฏิบัติหน้าที่
ประจ าของตนเอง
ด้วย จึงเป็นการเพ่ิม
ภาระงานท าให้มี
ความเสี่ยงที่จะ  

 
 
 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขาดบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานด้านระบบ
การเงินและบัญชี
เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่
ยังขาดทักษะความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 

 
 
 
๑. คัดเลือกบุคลากร
จากกองการศึกษา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มาปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๒. ส่งเสริมให้
บุคลากรที่ท าการ
คัดเลือกให้ปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ระบบบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  

 
 
 

กองการศึกษา 



แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   เกิดความผิดพลาด 
หรือเกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงานได้ 
 

 ส่งเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับบุคลากร
ให้สามารถรับผิดชอบ
งานระบบบัญชีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ทั้งหมดในปีงบ 
ประมาณถัดไป 

 

 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๕  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8. กิจกรรมการแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับ
เบี้ยยังชีพล่าช้า 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

 
 
 
- การแจ้งการ
เสียชีวิตของผู้มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ล่าช้า 
 

 
 
 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.
2552 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 
-ระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพความ
พิการขององค์กร 

 
 
 
-การประชาสัมพันธ์
ในเรื่องนี้ต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องจึงจะได้ผล 
-การแจ้งการเสียชีวิต
ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ในบางครั้งยังล่าช้า 

 
 
 
-การแจ้งการเสียชีวิต
ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพล่าช้าท าให้ อบต.
เรียกเงินคืนจากญาติ
ของผู้เสียชีวิต 

 
 
 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 
-ระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพความพิการ
ขององค์กร 

 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 



แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 
 
 

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.
2553 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2561 
-แจ้ง
ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสภาฯ 
และผู้น าชุมชนใน
การแจ้งการ
เสียชีวิตของ
ผู้สูงอายุและคน
พิการในพ้ืนที่ 
-ประสาน
ส านักงาน
ทะเบียนอ าเภอ 
พิมายเพ่ือขอใบ 

  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 
-แจ้งประชาสัมพันธ์
สมาชิกสภาฯ และ
ผู้น าชุมชนในการแจ้ง
การเสียชีวิตของ
ผู้สูงอายุและคน
พิการในพ้ืนที่ 
-ประสานส านักงาน
ทะเบียนอ าเภอ 
พิมายเพ่ือขอใบ
มรณะบัตรผู้สูงอายุ
และคนพิการที่
เสียชีวิตเพ่ือเป็น
หลักฐาน 

 
 
 
 



แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 
 
 

มรณะบัตร
ผู้สูงอายุและคน
พิการที่เสียชีวิต
เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการจ าหน่าย
รายชื่อออกจาก
ระบบ 

  ในการจ าหน่าย
รายชื่อออกจาก
ระบบ 
 

 
 
 
 

 
 
ลายมือชื่อ..................................................................... 

                 (นายจ่ง  สัตยารัฐ) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
                        วันที่   15   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2562 
 

 
 


