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แบบ  ปค. 5  

 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลกระดังงา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕62 

 
การกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ทีผู่้รบัผดิชอบ 

1. กิจกรรมการบริหารงานบคุลากร   
 

วัตถุประสงค ์
    เพื่อมีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

1. ไม่มพีนักงาน
ส่วนตําบล  
2. งานสาธารณสุข
สัมฤทธิ์ผลน้อย 
 

จัดทําคําสั่งการแบ่งงาน
และมอบหมายหน้าที่  
ให้เหมาะสมกับบุคลากร
และภารกิจ 
 

จัดทําคําสั่งการแบ่ง
งานและมอบหมาย
หน้าที่  ให้เหมาะสม
กับบุคคลากรและ
ภารกิจ 

1. ไม่มีบุคลากรใน
สังกัด 
2. งานสาธารณสุข
สัมฤทธิ์ผลน้อย 

1. ขอใช้บัญชีกรม
ส่งเสริมฯ ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม 
2. แบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่  ให้
เหมาะสมกับบุคลากร
และภารกิจ 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
งานบริหาร
สาธารณสุข 
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แบบ  ปค. 5 (ต่อ) 

 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลกระดังงา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
การกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ทีผู่้รบัผดิชอบ 

2. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 
 

1. เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

1. คําสั่งแบ่งงาน
ภายในกองคลังแต่งตั้ง
ไว้ 

1. ใหผู้้อํานวยการกอง
คลังกําชับเจ้าหน้าที่
ติดตามดูแลงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุโดยเคร่งครัด 

1. เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
2. ความรู้ความ
เข้าใจด้านพัสดุของ
บุคลากร 

๑. เร่งรัดให้ผู้มหีน้าที่
รับผิดชอบด้านบุคลากร
สรรหาบุคลากรเพื่อ
บรรจุแต่งตั้งโดยเร็ว  
๒. ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้รับการ
ฝึกอบรมและให้ศึกษา
หนังสือสั่งการและคู่มือ
ให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ 

กองคลัง 
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แบบ  ปค. 5 (ต่อ) 

 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลกระดังงา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
การกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ทีผู่้รบัผดิชอบ 

3. กิจกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสา
ธารณภัยในตําบลมีความรวดเร็วเป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่กําหนดและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
 

1. การแบ่งงาน
และมอบหมาย
หน้าที่ไม่
เหมาะสมกับ
บุคลากรและ
ภารกิจ 
2. การดําเนินการ
เรื่องแผนการ
จัดเตรียม
บุคลากร พร้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทา      สา
ธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้นโดยไม่
สามารถ
คาดการณ์
ล่วงหน้าได้ 

1. คําสั่งการแบ่งงาน
และมอบหมายหน้าที่  
ให้เหมาะสมกับบุคลากร
และภารกิจ 
2. จัดทําแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจําปี  2562 

2. จัดทําแผน
อัตรากําลังให้มีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ  
 

1. คําสั่งการแบ่งงาน
และมอบหมายหน้าที่
ยังไม่เหมาะสมกับ
บุคคลากรและภารกิจ 
2. จัดทําแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยประจําปี  2562 ให้
เหมาะสม 
3. มีเจ้าหน้าที ่อปพร. 
เพิ่ม จํานวน 3 คน 
ผ่านการฝึกอบรม     
อปพร. (แบบจดัตั้ง) 
 

1. การแบ่งงาน
และมอบหมาย
หน้าที่ไม่เหมาะสม
กับบุคลากรและ
ภารกิจ 
2. บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่
ขาดทักษะความรู้ 
และประสบการณ์
ในการทํางาน 
3. ไม่มีห้อง
ปฏิบัติงานของศูนย์ 
อปพร. 
4. ไม่มีเจ้าหน้าที่   
อปพร. ประจําศูนย์ 
อปพร. 
 

1. แบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่ให้มี
ความเหมาะสมกับ
บุคลากรและภารกิจ 
2. จัดฝึกอบรมทบทวน
และเพิ่มสมรรถภาพ
การปฏิบัติงาน 
3. สรรหาบุคลากรเพิ่ม
ให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน 
4. จัดห้องปฏิบัติงาน
ของศูนย์ อปพร. 

สํานักปลัด 
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 



  
10 

 
แบบ  ปค. 5 (ต่อ) 

 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลกระดังงา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
การกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ทีผู่้รบัผดิชอบ 

 3. เจ้าหน้าที ่   
อปพร. ส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ และ
ขาดการฝึกอบรม 
ทบทวนและเพิ่ม
สมรรถภาพ 

  5. ไม่มีการจัด
ฝึกอบรมทบทวน
และการรับสมคัร 
เจ้าหน้าที่ อปพร. 
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แบบ  ปค. 5 (ต่อ) 

 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลกระดังงา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
การกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ทีผู่้รบัผดิชอบ 

4. กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทกุข์และ
อุทธรณ ์

 
วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยเปิดช่องทางให้
ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์
และการอุทธรณ์ รวมถึงปัญหาต่างๆ ได้ตาม
ช่องทาง ได้แก่  ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ ทาง
โทรศัพท์ และตู้ร้องเรียน 
 

1. การแบ่งงาน
และมอบหมาย
หน้าที่ ไม่
เหมาะสมกับ
บุคลากรและ
ภารกิจ      
 2. การจัดทํา
ทะเบียนหนังสอื
รับและทะเบียน
คุมเรื่องรอ้งเรียน
ร้องทุกข์ไม่เป็น
ขั้นตอนและระบบ
  3. การ
ปฏิบัติงานด้าน
การช่วยเหลือ
ประชาชนบางราย
ดําเนินการล้าช้า 
 

1. คําสั่งการแบ่งงาน
และมอบหมายหน้าที่  
ให้เหมาะสมกับบุคลากร
และภารกิจ 
2. การจัดทํา ทะเบียน
หนังสือรับและทะเบียน
คุมเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข ์
3. การจัดทําคาํสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

1.คําสั่งการแบ่งงาน
และมอบหมายหน้าที่
ยังไม่เหมาะสมกับ
บุคคลากรและภารกิจ 
 2. การจัดทําทะเบียน
หนังสือรับและ
ทะเบียนคุมเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ไม่
เป็นขั้นตอนและระบบ 
3. การปฏิบัติงานด้าน
การช่วยเหลือ
ประชาชนบางราย
ดําเนินการล่าช้า 
 
 
 

๑. บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานไม่มี
การประชุม 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับการแบ่งงาน
และมอบหมาย
หน้าที่ 
2. บุคลากรผู้
ปฏิบัติหน้าที่ขาด
ทักษะ ในการ
ทํางาน 

 

1. แบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่ให้มี
ความเหมาะสมกับ
บุคลากรและภารกิจ  
2.จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณา
การร่วม 
3. ส่งเสริมกระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภายในร่วมกันเพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน 
4. จัดทําทะเบียน
หนังสือรับและทะเบียน
คุมเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ให้เป็นระบบ อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

สํานักปลัด 
งานกฎหมายและ

คดี 
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แบบ  ปค. 5 (ต่อ) 

 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลกระดังงา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
การกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ทีผู่้รบัผดิชอบ 

5. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน 
 

วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะ และลด
ปริมาณขยะในพื้นที่ 

ประชาชนไม่คัด
แยกขยะก่อน
นําไปทิ้ง ปริมาณ
ขยะเพิ่มขึ้น 

1. แต่งตั้งคณะทํางาน
ด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 
ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. แผนปฏิบัติการระดับ
ท้องถิ่น เพื่อกําหนด
ทิศทางและเป้าหมายใน
การดําเนินงานให้แก่
หมู่บ้านในพื้นที่ 
3. กําหนดจุดรวบรวม
ขยะอันตรายชุมชน
หมู่บ้านละ 1 จุด 

 

1. จัดประชุม
คณะทํางานด้านการ
บรหิารจัดการขยะมลู
ฝอยชุมชนระดับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
2. จัดทําแผนปฏิบัติ
การระดับท้องถิ่น โดย
การประชาคมหมู่บ้าน 
เพื่อกําหนดทิศทางและ
เป้าหมายในการ
ดําเนินงานให้แก่
หมู่บ้านในพื้นที่ 
3. กําหนดจุดรวบรวม
ขยะอันตรายชุมชน
หมู่บ้านละ 1 จุด และ
อบต.กระดังงา จัดเก็บ
ขยะอันตราย เดือนละ 
1 ครั้ง 

ประชาชนไม่คัด
แยกขยะก่อนนําไป
ทิ้ง ปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้น 

1. จดัประชุมคณะ 
ทํางานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับท้องถิ่น เพื่อ
กําหนดทิศทางและ
เป้าหมายในการ
ดําเนินงานให้แก่หมู่บ้าน
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
3. จัดหาผู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะและการ
บริหารจัดการขยะ
ให้แก่ประชาชน 

กองสาธารณสุขฯ 
งานสิ่งแวดล้อม 
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องค์การบรหิารส่วนตาํบลกระดังงา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕62 
 

การกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ทีผู่้รบัผดิชอบ 

6. กิจกรรมดา้นงานจัดการศึกษาศนูย์พฒันา
เด็กเลก็   
   วัตถุประสงค ์
เพื่อให้งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

1. ด้านสถานที่ 
บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานที่คับแคบ 
และยังไม่มีสนาม
เด็กเล่นและ
เครื่องเล่นสนาม 
 
 

1. ปรับปรุงอาคาร
สถานที่  
2. จัดหาสื่อการเรียน
การสอนให้ครอบคลุม
ทุกด้าน 

1. ดําเนินการจัดหา
สถานที่ เพื่อปรับปรุง
ให้เป็นสนามเด็กเล่น
และจัดหาเครื่องเล่น
สนามให้เพียงพอต่อไป
2. การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน
เพียงพอ 

ด้านสถานที่ 
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสถานที่
คับแคบ และยงัไม่
มีสนามเด็กเลน่และ
เครื่องเล่นสนาม 

จัดหาสถานที่และตั้ง
งบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงสถานที่บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
ทําสนามเด็กเลน่และ
จัดหาเครื่องเล่นสนามให้
เพียงพอและเหมาะสม
กับเด็ก 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา  
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

 
 

 
 




	6. แบบ ปค.5
	หน้าลายเซ็นต์ปค.5

