
แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนนิงานสิน้สดุ ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรอืภารกิจ
ตามแผนการดําเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

การ
ปรบัปรุง 

การ
ควบคุม
ภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ที่รับผดิ 
ชอบ 

งานนโยบายและแผน          

กิจกรรม 
1.การจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีทุก
หมูบานสนใจ และเขามามี
สวนรวมตอการพัฒนาทองถ่ิน
โดยเฉพาะปญหาแตละ
หมูบาน เพื่อทําใหการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลกําปงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก
ปญหาและความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง 

1. ความตองการท่ีแทจริง
ของประชาชนเปนเพียง
ทางผานตัวแทนหมูบาน
ประชาชนยังไมกลาแสดง
ความคิดเห็นและมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนา
เทาท่ีควร 
2. โครงการ/กิจกรรมท่ี
บรรจุไวในแผนพัฒนายัง
ขาดความชัดเจนในกลุมของ
เปาหมาย  สถานท่ีและ
งบประมาณ 
3. แผนพัฒนายังไมสามารถ
แกไขปญหาความตองการ
ของประชาชนไดอยาง
แทจริง 

   1. วิเคราะหถึงสาเหตุท่ีประชาชนยังไม

กลาแสดงความคิดเห็นและเขารวม

กิจกรรมวาเปนเพราะเหตุใด เมื่อทราบ

สาเหตุแลวนํามาปรับปรุง แกไข  

   2.  จัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจ

ระหวางผูบริหาร พนักงาน อบต. ผูนํา

ชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการ

มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน        

    3.  ประสานความรวมมือกับ

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอกําปงใน

การดําเนินการจัดประชุมประชาคมตําบล

เพื่อจัดทําแผนพัฒนารวมกัน          

    4. จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของ

ปญหาในการบรรจุไวในแผนพัฒนา 

 

1. ใชแบบสอบทานเปน
เคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมท้ังระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท   โทรสาร หนังสือ
สอบถาม หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส อยาง
ตอเน่ืองเพื่อทราบความ
คืบหนาของการดําเนินงาน
และไดมาจัดทําแผนและ
ควบคุมปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในใหบรรลุผล
ของการควบคุมตอไป และ
รายงานผลการเนินการให
ผูบังคับบัญชาและนายก 
อบต.ทราบอยางตอเน่ือง 

1. ประชาชนขาด
ความรูและความ
เขาใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน 
2. ผูรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมยัง
ขาดรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมท่ี
จะบรรจุไวใน
แผนพัฒนา   
โดยเฉพาะ
กลุมเปาหมาย   
สถานท่ี  และ
งบประมาณท่ีจะใช
ดําเนินการ 

1. รณรงค
ประชา 
สัมพันธ ให
ประชาชน
เห็นถึง
ประโยชน
ในการเขา
มาชวยคิด  
ชวยทําใน
การพัฒนา
ทองถ่ินของ
ตน 

    

สํานักปลัด 



แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรอืภารกิจ
ตามแผนการดําเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ที่รับผดิ 
ชอบ 

 
 
 
 
 
 

     5. รณรงค  ประชาสัมพันธใหประชาชน

เห็นถึงประโยชนในการเขามาชวยคิด  ชวย

ทําในการพัฒนาทองถ่ินของตน 

    6.  จัดทําโครงการ หมูบานนํารองในการ

เปนตนแบบในการดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาชุมชนท่ีถูกตองตามท่ีระเบียบ ฯ

กําหนด 

 

2. ไดมกีารตรวจสอบ
ความสอดคลองของ
แผนพัฒนาและศักยภาพ
ทางงบประมาณของ
องคการบริหารสวน
ตําบลกําปงหลังจาก
จัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปแลวเสร็จ   

 

3. สวนมากแผน
หมูบานเปนแผน
เฉพาะกิจ  ซึ่งคิด
ข้ึนมาโดยเฉพาะ
ในชวงท่ีจะ
นําเสนอ
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ซึ่งเปน
แผนดานใดดาน
หน่ึงไมมีการ
วางแผนวิเคราะห
ปญหาภาพรวม
ของหมูบาน 

 

๒.  จัดทํา
โครงการ หมู 
บานนํารองใน
การเปน
ตนแบบในการ
ดําเนินการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
ชุมชนท่ีถูกตอง
ตามท่ีระเบียบ 
ฯ 

สํานักปลัด 



แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนนิงานสิน้สดุ ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรอืภารกิจ
ตามแผนการดําเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ที่รับผดิ 
ชอบ 

งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
กิจกรรม 
2.การดําเนินการชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย / ภยั
ธรรมชาติ 
วัตถุประสงคการควบคุม 
เพื่อใหการชวยเหลือและ
สงเคราะหผูประสบสาธารณ
ภัยในตําบล    มีความสะดวก
รวดเร็วย่ิงข้ึน  เปนไปตาม
มาตรฐาน  ลดการสูญเสีย
ชีวิต  ทรัพยสินของประชาชน  
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

1. การใหความ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยไม
ทันทวงที 
2. ขาดวัสดุ
อุปกรณท่ีมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  
ซึ่งไมสามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชนได
อยางท่ัวถึง 
3.ปญหาในการ
สั่งใชกําลัง อป
พร. ในเขตพื้นท่ี   

 

 1.  เรงรัดการฝกอบรม  เพื่อเพิ่ม

สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.) รอยละ 2  ของ

จํานวนประชากร  เพื่อเปนกําลังหลัก

ในหมูบาน/ตําบลในการปฏิบัติการ

การชวยเหลือประชาชนไดทันที  เมื่อ

มีสาธารณภัยเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 2. จัดทําแผน/ปรับปรุงแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยั 

  3. สํารวจวัสดุ – อุปกรณในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีอยู

ในการปฏิบัติงาน 

 

  1.  มีการฝกทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน ( อปพร.) ณ ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลกํา
ปง     
  2.  ใชแบบสอบทานเปน
เคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมิน ผล  รวมท้ังระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
ท้ังหมดท่ีมีอยูใน อบต. อยาง
ตอเน่ืองเพื่อทราบความ
คืบหนาของการดําเนินงาน
และไดมาจัดทําแผนและ
ควบคุมปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในใหบรรลุผลของการ
ควบคุมตอไป 

๑. ในฤดูฝนจะมีพายุฝน 
ลมแรง ทําใหบานเรือน
ราษฎรเสียหาย  และ
พันธุพืชทางการเกษตร
เสียหาย ตนไมขางทาง
โคนลมเปนอันตรายใน
การสัญจรไปมาบนทอง
ถนน  และนํ้าทวมไหล
แรงกัดเซาะพื้นผิวจราจร   
๒ . ใ น ช ว ง ฤ ดู แ ล ง  
ประชาชนได รับความ
เดือดรอนจากการขาด
แ ค ล น นํ้ า อุ ป โภ ค  - 
บ ริ โ ภ ค  พื ช พั น ธุ
การเกษตรได รับความ
เสียหายจากภัยแลง    

 

1.  พัฒนาเจาหนาท่ี

โดยสงไปฝกอบรม

สัมมนาอยางตอเน่ือง  

และฝกวิธีการให

ความชวยเหลือ

ประชาชนเพื่อใหเกิด

ความรูความชํานาญ  

2. จัดหาวัสดุ- 
อุปกรณท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติงานให
เพียงพอ  และทันตอ
การแกไขปญหา 

สํานักปลัด 



แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนนิการหรอืภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ที่รับผดิ 
ชอบ 

งานปองกันและชวยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรค 
ติดตอ 
กิจกรรม  
 3. โครงการปฏิบัติการ
ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก 
วัตถุประสงคการควบคุม 
     1. เพื่อรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก 
     2. เพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

1. พบผูปวย
โรคไขเลือด 
ออกในเขต
พื้นท่ี 
  2. มีลูกนํ้า
ยุงลายกระจาย
ตัวอยูท่ัวไป 
ในหมูบาน 
  3. มียุงลาย
แพรระบายอยู
ในเขตพื้นท่ีเปน
จํานวนมาก 

 

  1. จัดหาทรายอะเบทเพื่อ

มอบใหกับราษฎรทุกครัวเรือน

เพื่อกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 

   2. ออกบริการพนหมอกควัน

ใหกับบานเรือนราษฎรในเขต

พื้นท่ีทุกครัวเรือน 

   3. รณรงคประชาสัมพันธให

ประชาชนรูถึงสาเหตุของการ

แพรระบาดของโรคและทํา

ความเขาใจถึงการปองกันและ

ควบคุมโรค 

    

   

ใชแบบสอบทานเปน
เคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผล รวม ท้ัง
ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู
ใน อบต. อยางตอเน่ือง
เพื่อทราบความคืบหนา
ของการดําเนินงานและ
ไดมาจัดทําแผนและ
ควบคุมปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในให
บรรลุผลของการควบคุม
ตอไป 

1 . ป ระชาชนขาดความ
ตระหนักในการควบคุมโรค
อยางจริงจัง 
   2 . อาสาสมั ครประจํ า
หมูบานขาดการดําเนินการ
อยางตอเน่ือง  อาจจะดวย
การขาดแรงจู งใจ ในการ
ทํางาน 
   3. ขาดความรวมมือจาก
ประชาชนในพื้นท่ี 
   4. ประชาชนมักรอความ
ชวยเหลือจากทางภาครัฐ
เพียงอยางเดียว  โดยขาด
การดูแลตัวเองเบ้ืองตน 

1.รณรงคประชาสัมพันธให
ราษฎรใสทราย อะเบทลงใน
ภาฃนะท่ีเปนแหลงเพาะพันธยุง
เพื่อกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ทุกๆ 3 
เดือน 
  2. รณรงคประชา สัมพันธให
ราษฎรเก็บสิ่งอุปโภค-บริโภค
เมื่อออกบริการพนหมอกควัน
ใหกับบานเรือนราษฎรในเขต
พื้นท่ีทุกครัวเรือน 
  3. รณรงคประชา สัมพันธให
ประชาชนรูถึงสาเหตุของการ
แพรระบาดของโรคและทํา
ความเขาใจถึงการปองกันและ
ควบคุมโรคทุกๆสามเดือน 
    

 

สํานักปลัด 



แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนนิการหรอืภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ที่รับผดิ 
ชอบ 

งานการเงิน 

กิจกรรม 
  4.การจัดทําฎีกาเบิก
จายเงิน 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหการจัดทําฎีกาเบิก
จายเงินขององคการบริหาร
สวนตําบลกําปง เปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ  ฯ  ก ฎ ห ม า ย 
กําหนด 

 

  1. เจาหนาท่ี
ท่ีเกี่ยวของยัง
ขาดทักษะใน
การปฏิบัติงาน
และขาดความรู 
ความเขาใจ ใน
เร่ืองของ
ระเบียบ ฯ 
กฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับ
งานท่ีทํา 

   

  1. กําชับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
ในการจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
ใหศึกษาระเบียบ ฯ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับงานท่ีทําอยาง
สม่ําเสมอ 

 
 

ใชแบบสอบทานเปน
เคร่ือง มือในการติดตาม
ประเมิน ผลควบคุม
ภายในท่ีปรับปรุงใหม
อยางสม่ําเสมอ  รวมท้ัง
ระบบสารสนเทศและ
การ สื่อสารท้ังหมดท่ีมี
อยูใน อบต. อยาง
ตอเน่ือง  หากพบ
จุดออนจะไดทําแผนการ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินงาน
ในดานการเงินและบัญชี
ใหบรรลุวัตถุประสงค 
ถูกตองตามระเบียบ ฯ 
กฎหมายท่ีกําหนดไว 

1. เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของยัง
ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
และขาดความรู ความเขาใจ 
ในเร่ืองของระเบียบ ฯ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงาน
ท่ีทํา  เน่ืองเพราะ หนังสือ
ซักซอมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  ระเบียบ 
กฎหมาย มีมากและมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอด  
   

1.  สงเจาหนาท่ี   ท่ีเกี่ยวของ
ในงานการเงินและบัญชีเขารับ
การฝกอบรมในหลักสูตรท่ี
เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  เพื่อ
พัฒนาความรูในดานระเบียบ ฯ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของในงาน 
2.  ใหเจาหนาท่ีทุกคนท่ีมีสวน

เกี่ยวของกับงานการเงินและ

บัญชีเรียนรูงานซึ่งกันและกัน

เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันได

ในกรณีท่ีตําแหนงงานใน

หนวยงานวางลง    

      

 

กองคลัง 



แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนนิการหรอืภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ที่รับผดิ 
ชอบ 

งาน พั ฒ นาและจั ด เก็ บ
รายได 

กิจกรรม 
 5. การจัดเก็บรายได 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน
การจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบล
กําปง  เปนไปตามระเบียบ 
ฯ กฎหมาย กําหนดไว 

  1.เจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของยังขาด
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานและขาด
ความรู ความเขาใจ 
ในเร่ืองของ
ระเบียบ ฯ 
กฎหมายท่ีเกี่ยว
ของกับงานท่ีทํา 
 2. การกําหนด
ราคาคาเชา
มาตรฐานกลาง
เฉลี่ยตอตาราง
เมตรไมชัดเจน 
   

  1 . กํ า ชั บ เจ า ห น า ท่ี ท่ี
เกี่ยวของในการจัดเก็บภาษ ี
ใหศึกษาระเบียบ ฯ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงาน
ท่ีทําอยางสม่ําเสมอ 

 
 

ใชแบบสอบทานเปน
เคร่ือง มือในการติดตาม
ประเมิน ผลควบคุม
ภายในท่ีปรับปรุงใหม
อยางสม่ําเสมอ  รวมท้ัง
ระบบสารสนเทศและ
การ สื่อสารท้ังหมดท่ีมี
อยูใน อบต. อยาง
ตอเน่ือง  หากพบ
จุดออนจะไดทําแผนการ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินงาน
ในดานการเงินและบัญชี
ใหบรรลุวัตถุประสงค 
ถูกตองตามระเบียบ ฯ 
กฎหมายท่ีกําหนดไว 

1. เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของยัง
ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
และขาดความรู ความเขาใจ 
ในเร่ืองของระเบียบ ฯ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงาน
ท่ีทํา  เน่ืองเพราะ หนังสือ
ซักซอมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  ระเบียบ 
กฎหมาย มีมากและมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอด  
   

1.  สงเจาหนาท่ี   ท่ีเกี่ยวของ
ในงานจัดเก็บรายไดเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ  
เพื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม รู ใน ด า น
ระ เบียบ  ฯ  และกฎ หมาย ท่ี
เกี่ยวของในงาน 
2. ใหเจาหนาท่ีทุกคนท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับงานจัดเก็บรายได
เรียนรูงานซึ่งกันและกันเพื่อให
สามารถทํางานรวมกันได ใน
กรณีท่ีตําแหนงงานในหนวยงาน
วางลง 
3. การกําหนดราคาคาเชา
มาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตาราง
เมตรใหชัดเจน 
      

 

กองคลัง 



แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนนิการหรอืภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ที่รับผดิ 
ชอบ 

งานกอสราง 
กิจกรรม 
    6. การประมาณราคา
กอสราง 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหการสํารวจออกแบบ
และประมาณราคาคา
กอสรางเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แมนยํา และ
เกิดประโยชนตอการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล
กําปงและประชาชนอยาง
แทจริง 

  1.  การประมาณ
ราคากอสราง   ไม
ตรงกับปริมาณงาน
กอสรางท่ีจะ
ดําเนินงาน 
  2.การประมาณ
ราคาไมสอดคลอง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ระหวางดําเนินการ
จัดซื้อ -  จัดจาง 

   

  1 . กํ า ชั บ เจ า ห น า ท่ี ท่ี
เกี่ยวของในการประมาณ
ราคาคากอสรางให ศึกษา
ระ เบี ย บ  ฯ  ก ฎ ห ม า ย ท่ี
เกี่ยวของกับงานท่ีทําอยาง
สม่ําเสมอ 
 
 

ใชแบบสอบทานเปน
เคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผลควบคุม
ภายในท่ีปรับปรุงใหม
อยางสม่ําเสมอ รวมท้ัง
ระบบสารสนเทศ และ 
การสื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู
ใน อบต. อยางตอเน่ือง  
หากพบจุดออนจะไดทํา
แผนการปรับปรุงเพื่อ
ดําเนินงานดานการ
ประมาณราคางาน
กอสรางใหบรรลุ
วัตถุประสงค  ถูกตอง
ตามระเบียบ ฯ 
กฎหมายท่ีกําหนดไว 

1. การผันผวนของราคา
สินคาในทองตลาด ทําให
งบประมาณในการกอสราง
เพิ่มสูงข้ึน 
  2. จํานวนเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอตอ
ปริมาณงานท่ีมี   

1.  กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน   
ใหศึกษาระเบียบ ฯ  หนังสือสั่ง
การจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
และใชระบบสารสนเทศ  (IT) 
ในการคํานวณราคางานกอสราง   
ขณะจัดทําขอบัญญัติ  ให
สอดคลองกับความเปนจริงกับ
สภาพเศรษฐกิจในขณะ
ดําเนินงาน 
2. สงเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมการใชระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับการ
ประมาณราคาและระเบียบ ฯ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

กองชาง 



แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนนิการหรอืภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ที่รับผดิ 
ชอบ 

งานออกแบบ 
กิจกรรม 
    7. การออกแบบกอสราง 
วัตถุประสงค 
      เพื่อใหการออกแบบ
งานกอสรางเปนไปอยาง 
ถูกตอง  แมนยํา และเกิด
ประสิทธิภาพ สูงสุดในการ
ดําเนินงาน   

  1.การเขียนแบบ
ลาชา และมี
ขอผิดพลาด 
   2.ขาดบุคลากร
ใน ตําแหน ง งาน
วิศวกรโยธา  ใน
การ รับ รอ งแบ บ
แปลนงานกอสราง 

   

  1. กําชับเจา
หนา ท่ีท่ี
เกี่ยวของใน
การออกแบบ
กอสรางให
ศึกษาระเบียบ 
ฯ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับ
งานท่ีทําอยาง
สม่ําเสมอ 
 
 

ใชแบบสอบทานเปนเคร่ืองมือ
ในการติดตามประเมินผล
ควบคุมภายในท่ีปรับปรุงใหม
อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังระบบ
สารสนเทศ และ 
การสื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยูใน 
อบต. อยางตอเน่ือง  หากพบ
จุดออนจะไดทําแผนการ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินงานดานการ
ประมาณราคางานกอสรางให
บรรลุวัตถุประสงค  ถูกตองตาม
ระเบียบ ฯ กฎหมายท่ีกําหนดไว 

1 . จํ าน วน เจ าหน า ท่ี
ผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ
ตอปริมาณงานท่ีมี 
  2 .ข า ด บุ ค ล า ก ร ใน
ตําแหน ง งาน วิศวกร
โยธา   ในก าร รับ รอ ง
แบบแปลนงานกอสราง  
  3. ผูปฏิบัติงานยังขาด
ความรู ความเขาใจใน
ระเบียบ ฯ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของใน
งานควบคุมงานกอสราง 

1.  กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน   ให
ศึกษาระเบียบ ฯ  หนังสือสั่งการจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และใชระบบ
สารสนเทศ  (IT) ในการคํานวณราคางาน
กอสราง   ขณะจัดทําขอบัญญัติ  ให
สอดคลองกับความเปนจริงกับสภาพ
เศรษฐกิจในขณะดําเนินงาน 
2. สงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมการใช
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ
และระเบียบ ฯ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 
3.ขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีมี
วิศวกรโยธา  ใหรับรองแบบแปลนงาน
กอสราง 

 

กองชาง 



แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนนิงานสิน้สดุ ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕62 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนนิการหรอืภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ที่รับผดิ 
ชอบ 

งานกิจการโรงเรียน 

กิจกรรม 
 8. การพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีคุณภาพและผาน
การประเมินมาตรฐาน 
ศพด. ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

  การดําเนินงานไม
เปนไปตามมาตร 
ฐานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของกรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
 

   

  1. กําชับการ
ปฏิบัติงาน
เจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ
เพื่อใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
มีคุณภาพและ
ผานการ
ประเมิน
มาตรฐาน 
ศพด. ของกรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถ่ิน 
 

ใชแบบสอบทานเปนเคร่ืองมือ
ในการติดตามประเมินผล
ควบคุมภายในท่ีปรับปรุงใหม
อยางสม่ําเสมอ  รวมท้ังระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
ท้ังหมดท่ีมีอยูใน อบต. อยาง
ตอเน่ือง  หากพบจุดออนจะได
ทําแผนการปรับปรุงเพื่อ
ดําเนินงานดานการจัดการ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
บรรลุวัตถุประสงค  ถูกตองตาม
ระเบียบ ฯ กฎหมายท่ีกําหนดไว 

 

การดําเนินงานท่ียังไมได
มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ คือ 
1. ดานบุคลากร จํานวน
ครูผูดูแลเด็กไมเหมาะสม
กับจํานวนเด็ก 
 

1. ใชเคร่ืองมือเกณฑการประเมินตาม
มาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน 
2. จัดหาบุคคลากรเพิ่ม 
3. จัดสงบุคลากรเขาฝกอบรมหรือศึกษา
ตอ 

กองการ 
ศึกษาฯ 



แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนนิงานสิน้สดุ ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕62 

 
                                                                                          ลายมือช่ือ..............................................ผูรายงาน 

                                      (นายมีชัย  จงสันเทียะ) 
                                                           ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

                                                                                              วันท่ี   ๒0   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรอืภารกิจ
ตามแผนการดําเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ที่รับผดิ 
ชอบ 

งานสังคมสงเคราะห 

กิจกรรม 
 9. การบันทึกทะเบียนขอมูล 
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวย
เอดส ท่ีไดรับการสงเคราะห   
วัตถุประสงค 
เพื่อใหการบันทึกทะเบียน
ขอมูล ผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูปวยเอดส ท่ีไดรับการ
สงเคราะห  เปนตามระเบียบ 

  การบันทึก
ทะเบียนขอมูล 
ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูปวย
เอดส ท่ีไดรับการ
สงเคราะห  ไม
เปนปจจุบัน 
 
   

  1. กําชับเจาหนา ท่ีท่ี
เกี่ยวของในการบันทึก
ทะเบียนขอมูล ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูปวยเอดส ท่ีไดรับ
การสงเคราะห   
ศึกษาระเบียบ ฯ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับงานท่ีทําอยาง
สม่ําเสมอ 
 

ใชแบบสอบทานเปนเคร่ืองมือในการ
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในท่ี
ปรับปรุงใหมอยางสม่ําเสมอ  รวมท้ัง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ท้ังหมดท่ีมีอยูใน อบต. อยางตอเน่ือง  
หากพบจุดออนจะไดทําแผนการ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินงานดานการ
บันทึกทะเบียนขอมูล ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูปวยเอดส ท่ีไดรับการ
สงเคราะห  ฯ    
ใหบรรลุวัตถุประสงค  ถูกตองตาม
ระเบียบ ฯ กฎหมายท่ีกําหนดไว 

1. เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
ยั งข าด ทั กษ ะ ใน ก าร
ปฏิบัติงาน 
2. การปฏิบัติการของ
ระบบสารสนเทศ อาทิ
เชน สัญญาณ/ความเร็ว
อินเตอรเน็ต และ
อุปกรณประกอบ 
(คอมพิวเตอร ฯล)   

1.  สงเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมการใชระบบสารสน 
เทศเกี่ยวกับการบันทึก
ทะเบียนขอมูล ฯ  
2. ปรับปรุงระบบระบบ
สารสนเทศ อาทิเชน 
สัญญาณ/ความเร็ว
อินเตอรเน็ต และอุปกรณ
ประกอบ (คอมพิวเตอร ฯล)   

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 


