
แบบ ปค.๕ 

 

 

 ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลตำบลหนองบัว. 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....... เดือน......กนัยายน........... พ.ศ. ..๒๕๖๓................. 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนนิการ
หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหนว่ยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

ภารกิจ 
๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากภัยธรรมชาต ิ

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้แผนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและภัยธรรมชาติมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลเป็นแผนงานท่ีช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงที 
 

๑.ในช่วงฤดูฝนจะมลีม
กรรโชกแรง  ทำให้
อาคารบ้านเรือนของ
ประชาชนไดร้ับความ
เสียหาย 

๒.ในช่วงฤดูร้อนจะ
เกิดปัญหาภัยแล้ง  น้ำ
อุปโภค  และบริโภค
ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 

๑.จัดทำคำสั่งอยู่เวร
สำนักงานท้ังกลางวัน
และกลางคืน  เพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงท ี

 

๑.การควบคุมภายในยัง
ไม่เพยงพอ จึงต้องมีการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๑.ในช่วงฤดูฝนจะมลีม
กรรโชกแรง  ทำให้
อาคารบ้านเรือนของ
ประชาชนไดร้ับความ
เสียหาย 

๒.ในช่วงฤดูร้อนจะ
เกิดปัญหาภัยแล้ง  น้ำ
อุปโภค  และบริโภค
ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ  

๑.จัดทำคำสั่งอยู่เวร
สำนักงานท้ังกลางวัน
และกลางคืน  เพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ได้ทันท่วงท ี

๒.มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั  

   สำนักปลัด 

 

 

 

 



 

แบบ ปค.๕ (ต่อ) 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม 

แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

ภารกิจ 

 ๒.การจัดซ้ือจัดจ้าง 

งานพัสดุและทรัพย์สิน (กิจกรรมงาน
ทะเบียนและพัสดุ) 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้การจดัทำการควบคุม  รายรับ-
รายจ่ายวสัดุ  ครภุัณฑ์  การดูแลรกัษา  
ครุภณัฑ์และการตรวจสอบพัสดุประจำปี
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุ  และแกไ้ขเพิ่มเติม  หนังสือ
สั่งการและมตคิณะรัฐมนตร ี

 

 

 

 

 

๑. การจดัทำงาน
ทะเบียนและพัสดุ
เป็นไปตามระเบียบฯ 

สาเหตุ 

๑.เนื่องจากขาดบุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีม่ีความรู้
รู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง 
๒.เจ้าหนา้ที่ท่ี
ปฏิบัติงานไมไ่ด้ศึกษา
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างละเอียด 

 

๑.เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานด้านพสัดไุม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  ทำให้งาน
ติดขัด  และขาด
ความรู้  ความเข้าใจ
ด้านพัสด ุ

๒..มีการส่งเสรมิ สนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
เข้ารับการอบรมฯ 

 

๑.การควบคุมภายในท่ีมี
อยู่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากขาดบุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ

๒.เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน
ขาดความละเอียด
รอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน  และการศึกษา
ระเบียบฯ ยังไมค่รบถ้วน 
ละเอียดพอ 

 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านพสัดไุม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  ทำให้งาน
ติดขัด  และขาด
ความรู้  ความเข้าใจ
ด้านพัสด ุ

 

 
๑. แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พัสดุ  โดยเรว็ 
๒. ใหเ้จ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบไดร้ับการ
ฝึกอบรมและให้ศึกษา
หนังสือสั่งการ  และคู่มือ
ก่อนลงมือปฏิบัต ิ

 
งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.๕(ต่อ) 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม 

แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

ภารกิจ 
 ๓.งานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้สุนัขตามปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์  
อัครราชกุมาร ี
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมความรูเ้รื่องโรคพิษ 
สุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
๒.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่
ประชาชนในการเฝา้ระวังควบคมุและ
ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 

 

 
 

 

สาเหตุ 
๑.ต้องดำเนินงานภายใต้
งบประมาณที่มีอย่าง
จำกัด 
๒.ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข
และแมวบางส่วนยัง
ไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร  
๓.เพื่อทำให้เป็นพ้ืนท่ี
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
๑๐๐% 

 

 
๑.จัดประชุมช้ีแจงการ
ดำเนินงานแก่เจ้าหนา้ที่ 
ผู้เกี่ยวข้อง 
๒.รณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้
เห็นความสำคัญเกี่ยวกับ
อันตรายและการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
๓.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้า  การ
ป้องกันการเฝ้าระวัง  การ
ควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคและการทำหมัน
สุนัขและแมว 
๔.สำรวจสุนัข แมว และ
สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่ 
โดย  อสม. เพื่อเป็นข้อมูล
ในการเตรยีมความพร้อมและ
จัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอ 
 
๕. ตรวจสอบและตดิตามผู้
ที่ถูกสุนัขและแมว  ข่วน 

 

๑.ประชาชน ร้อยละ ๘๐
มีความร ู ้ เร ื ่องโรคพิษ
สุนัขบ้า 
๒.เขตเทศบาลตำบล
หนองบัวเป็นพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

 

ความเสี่ยง 
๑.ต้องดำเนินงาน
ภายใต้งบประมาณที่มี
อย่างจำกัด 
๒.ประชาชนที่เลี้ยง
สุนัขและแมวบางส่วน
ยังไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร 
๓.เพื่อทำให้เป็นพ้ืนท่ี
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
๑๐๐% 

 

 
๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับ
อันตรายและการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้า  การ
ป้องกันการเฝ้าระวัง  การ
ควบคุมการแพรร่ะบาดขอ
โรคและการทำหมันสุนัข
และแมว 
๓. สำรวจสุนัข แมว และ
สัตว์ท่ีไม่มีเจา้ของในพื้นที่ 
โดย  อสม. เพื่อเป็นข้อมูล
ในการเตรยีมความพร้อม
และจัดเตรียมวัคซีนให้
เพียงพอ 
๔. ตรวจสอบและตดิตามผู้
ที่ถูกสุนัขและแมว  ข่วน 
กัด ให้ได้รบัวัคซีนครบตาม
จำนวน 

 
๑ ก.ย.๖๓ 
-กองสาธารณสุขฯ 
- พนักงานกอง 
สาธารณสุขฯ 
- เจ ้ าพน ั กงาน
ธุรการชำนาญงาน 
- พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ 

 



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม 

แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

กัด ให้ได้รับวคัซีนครบ
ตามจำนวน 
๖. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่างๆ เช่น เสียงตามสาย 
เว็บไซต์ของเทศบาลตำบล
หนองบัว และอื่นๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.๕(ต่อ) 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

ภารกิจ 

๔.งานสาธารณูปโภค 

-การขอใบอนุญาตก่อสรา้ง                    
ตาม พรบ.ควบคมุอาคารพ.ศ.๒๕๒๒   
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อควบคุมการก่อสร้างภายในเขต
เทศบาลตำบลหนองบัว 

๒.เพื่อจัดเก็บรายได้ใหม้ีประสิทธิภาพ 

 

๑.ประชาชนไม่ปฏิบัติ
ให ้ เป ็นไปตามพรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ 

๒.ขาดแคลนบุคลากร
ในการปฏิบัติงานท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับงาน
ช่าง 

 

๑.เผยแพรร่ะเบยีบ
กฎหมายให้ประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจของ 
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ 

๒.ศึกษากฎหมาย  ตาม
พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.
๒๕๒๒  เพื่อให้เกดิความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
การปฎิบัติงาน 

 

๑.การควบคุมภายในท่ีมี
อยู่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากประชาชนยัง
ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ขออนุญาตควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

 

๑.ประชาชนบางส่วน
ร ั บทราบแต ่ ไม ่ มา     
ขออนุญาตก่อสร ้าง 
ต า ม พร บ . ค วบ คุ ม
อาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒   

 

๑.ให้เจ้าหนา้ที่ลงพ้ืนท่ี
สำรวจและชี้แจงให้
ประชาชนรับทราบ ถ้า
กระทำผดิไมป่ฎิบัตติาม
อาจถูกรื้อถอน ตามพรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒.เพิ่มช่องทาง
ประชาสมัพันธ์การขอ
อนุญาตตาม  พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  เช่น
ทางเสียงตามสาย   ฯลฯ  
       

 

กองช่าง 

                                                                                                                                                      

 

 

  

   

 



  
แบบ ปค.๕(ต่อ) 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนนิการ
หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหนว่ยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่
 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

ภารกิจ 

๕.งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

การรับสมัครเด็กนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้งานส่งเสรมิและพัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

จำนวนเด็กในระดับ
ปฐมวัยในเขตพื้นท่ีมี
จำนวนลดน้อยลง 

สาเหตุ 

ผู้ปกครองไม่ส่งบุตร
หลานเข้าเรียนใน
ท้องถิ่น 

-มีประกาศรับ             
สมัครเด็ก 

-มีการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายและ
ประกาศรับสมคัรเด็ก
ลงหน้า FB.เทศบาล
ตำบลหนองบัว 

-ผู้ปกครองบางส่วนให้
ความร่วมมือนำบุตร
หลานมาเรียนในท้องถิ่น 
แต่ผู้ปกครองบางส่วนไม่
นำบุตรหลานเข้ามา
เรียนในท้องถิ่น เพราะ
เห็นว่า โรงเรียนในตัว
เมืองมีการเรียนการสอน
และมีชื่อเสียงตรงต่อ
ความต้องการของ
ผู้ปกครอง 

-ผู้ปกครองไมส่่งบุตร
หลานเข้ามาเรยีนใน
ท้องถิ่นเนื่องจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยู่ใน
เขตพื้นท่ีชุมชนเมือง  
จึงทำให้มีตัวเลือกให้
ผู้ปกครองได้เลือก
แหล่งที่เรียนให้กับ
ลูกหลานมากขึ้น 

-จำนวนเด็กในระดับ
ปฐมวัยในเขตพื้นท่ีลด
น้อยลง 

 

-เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ให้
ผู้ปกครองได้รับข่าวสาร
มากขึ้น 

-เพิ่มการลงพื้นที่และ
สำรวจตามชุมชม  

กองการศึกษา 

 

 

 

                                                                    (นายณรงค์  พานิชกิจ) 

                                                                    ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว 

                                                                   วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 



 

 

 

     

 

 

 

 

 


