
 

 

แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน  2562  

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรม  ฝายกฏหมายและ
คด ี

วัตถุประสงคของการควบคุม 
-  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
เพ่ือประชาชน 
-  เพ่ือประโยชนสูงสดุของ
ประชาชน 
 
 
 

 

 
มีความเสี่ยง  เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
บกพรองไมเปนไปตามระเบียบขอ
กฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
 
  
 

 

 
- มีคําสั่งแบงงาน 
ภายในสวนสํานักงาน
ปลัด  แบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามตําแหนง
ท่ีกําหนดของเจาหนาท่ี
แตละคนไว 
-  จัดสง จนท. เขา
อบรมเพ่ิมศักยภาพและ
ความรูปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 

 
  - ติดตามประเมินผล 
จากรายงานของหนวย
ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานและความพึง
พอใจของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
 

 

 
- เจาหนาท่ีปฏิบัติงานไม
ครบถวนตามระเบียบขอ
กฏหมายและหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของในการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ 
มีความรูตามระเบียบขอก็
หมายและหนังสือท่ีเก่ียวของ
ไมเพียงพอ ซึง่มาจากระเบียบ
ขอกกหมายมีขอจํากัด
มากมาย 

 

 
-  กําชับเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ตามตําแหนงท่ีกําหนดและ
รับผิดชอบอยางเครงครัด 
-  จัดสง จนท. เขาอบรมเพ่ิม
ศักยภาพและความรูปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 
  -  จัดประชุม ซักซอมเรื่อง
การปฏิบัติงานตามระเบียบขอ
กฎหมาย 
 

 

     
สํานักงานปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๒. กิจกรรม ดานการจัดซื้อจัดจางและงาน
พัสด ุ
 

วัตถุประสงคของการควบคุม   
- เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานพัสดุเปนไป
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือใหการจัดเก็บรักษาพัสดมุีความเปน
ระเบียบเรียบรอยพรอมใชงานและ
ปลอดภัยมีการบันทึกบันชีถูกตอง  
ครบถวน  และเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ 
-เพ่ือใหหนวยงานมีการวางแผนเก่ียวกับ
การจัดหาและดูแลทรัพยสินของหนวยงาน
ใหเปนไปดวยความเหมาะสมและมีการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
แผนการจดัหาพัสดุประจําป 

 
 
 

 

 
มีความเสี่ยง  เจาหนาท่ี
ผูปฎิบัตไิมมีการวางแผนการ
จัดซื้อจัดจาง 
-ระเบียบ  กฎหมายหนังสือสั่ง
การออกมาใหมเจาหนาท่ีไมมี
เวลาศึกษา 
-สถานท่ีเก็บพัสดไุมเปนสัดสวน 
-เจาหนาท่ีผูใชพัสดไุมมีความ
รับผิดชอบในการดูแลรักษา
พัสด ุ

 

 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุฯ 
- สงเจาหนาท่ีเขารับ
การฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมายท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
-การจัดซื้อจัดจางและ
จําหนายทรัพยสินโดย
ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 
-จัดทําทะเบียนคมุตาม
ระเบียบฯ   

 
- เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ติดตามการดําเนินงาน
ในระหวางปฏิบัติงาน
และใหมีการรายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําเดือนเพ่ือเปน
การสอบยันแผนจัดหา
พัสดุประจําป 
-ผูอํานวยการกองคลัง
ดูแลการปฏิ บัติ งาน
ของเจาหนา ท่ีอยาง
ใกลชิด 

-มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
เอกสารจัดซื้อจัดจาง 
อยางละเอียด 

 
- การจัดหาพัสดุกระจุกตัวชวง
ปลายปงบประมาณ 
-ระเบียบกฏหมายหนังสือสั่ง
การท่ีออกมาใชบังคับใหม 
-สถานท่ีเก็บพัสดุไมเพียงพอ 
-พัสดุเสื่อมคุณภาพยังไมมีการ
จําหนายตามระเบียบ 

 

 
- กําชับเจาหนาท่ีในการหมั่น
ศึ กษาระ เ บี ยบกฏหมาย ท่ี
เก่ียวของ   
- จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑใหเปน
ระเบียบ  เรียบรอย  แยก
หมวดหมูใหชัดเจนงายตอการ
นําไปใช 
 - เจาหนาท่ีพัสดุกํากับดูแล
การปฏิบัติงานอยางใกลชิด 

 

 
     กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๓. กิจกรรม ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร 
 
วัตถุประสงคของการควบคุม 
-  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและเกิดความคุมคาในการใชจาย
งบประมาณ 
-  เพ่ือประโยชนสูงสดุของหนวยงานราชการและ
ประชาชน 

 
 
 

 

 
 พบจุดออน  ท่ีเปนความ
เสี่ยงท่ีตองจัดการบริหาร
ความเสีย่งหรือกําหนด
แผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน คือ ฝาย
ออกแบบและควบคุม
อาคาร  การดําเนินงานหา
วิศวกรรับรองงาน  มี
คาใชจายคาออกแบบ  คา
ควบคุมงานตามท่ีระเบียบ  
ขอกฎหมายกําหนดตองมี
วิศวกรรับรองงานท่ี
เก่ียวกับโครงสราง  มี
ข้ันตอน  ยุงยาก   
 

 

 
-  มีคําสั่งฯ แบงงาน/
มอบหมายงานภายใน 
กองชาง  แบงหนาท่ี
ความรับผิดชอบ
เจาหนาท่ีแตละบุคคลไว 

 

 
- ติดตามประเมินผล 
จากรายงานของ
หนวยตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลจาก
แบบสอบถามความพึง
พอใจของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

 

 
- วิศวกรรับรองงานออกแบบ  
ควบคุมงาน ตามท่ีระเบียบ  ขอ
กฎหมายกําหนดตองมีวิศวกร
รับรองงานท่ีเก่ียวกับงาน
โครงสราง  
- บุคลากรในหนวยงานไมมี
คุณสมบัตริับรองแบบโครงสราง 

 
- กําชับ/ควบคุม จนท. ให
ปฏิบัติงานดวยความ
ระมัดระวัง ปฏิบัติตามท่ี
ระเบียบ  ขอกฎหมายกําหนด 
- ปรับปรุงโดยใชแบบสอบ
ทาน  เปนเครื่องมือในการ
ติดตามติดตาม  ประเมินผล
จากรายงานของหนวยตรวจ 

 

 
    กองชาง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
4.  กิจกรรม ดานการบริหารการศึกษาและ 
     ฝายกิจการโรงเรียน   
 
วัตถุประสงคของการควบคุม 

-  เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานใหถูกตองตาม
ระเบียบขอบังคับเพ่ือปองกันขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
พบจุดออน  ท่ีเปน
ความเสีย่งท่ีตอง
จัดการบริหารความ
เสี่ยงหรือกําหนด
แผนการปรับปรุง
ระบบควบคมุภายใน  
คือ บุคลากรไมมคีวาม
กระตือรือรนในการ 
จัดทําแผนการศึกษา  
แผนการปฏิบัติงาน
ประจําปท่ีจะตอง
จัดทําตามกฏหมาย
ระเบียบและหนังสือ
สั่งการตางๆ ตาม
ตําแหนงท่ีกําหนดและ
อาคารสถานท่ีตั้งของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
พ้ืนท่ีจํากัดและอาศยั
อยูกับโรงเรยีนสังกัด 
สพฐ.ในพ้ืนท่ี 

 
 มีคําสั่งแบงงาน 
ภายในกอง
การศึกษาฯ  แบง
หนาท่ีความรับผิด 
ชอบ ของเจาหนาท่ี
แตละคนไว 
 
- สงบุคลากร 
 
  
 

 
-  ประเมินผลจากผลการ
ตรวจประเมินจาก
กรรมการสถานศึกษา 
 
-  ใชแบบสอบทาน  เปน
เครื่องมือในการตดิตาม
ประเมินผลจากผลงาน  
ความสําเร็จ ของโครงการ  
ปรับปรุง ศพด. 

 
- บุคลากรไมมคีวาม
กระตือรือรนในการจดัทํา
แผนการศึกษา  แผนงาน
ตางๆ การศึกษาขอ
กฎหมายและระเบียบตาง 
ๆ ในการปฏิบัติงาน ไม
เพียงพอ 
 
-  เรื่องสถานท่ี ศพด. มี
พ้ืนท่ีจํากัด และอาศัย
พ้ืนท่ีโรงเรียน สพฐ.  ทํา
ใหไมสามารถจดัสถานท่ีให

เปนไปตามมาตรฐานได 

 
- ติดตามขาวสาร  ระเบียบ ขอ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับงานใน
หนาท่ี  
 
 - ควบคุมรายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูบังคับบัญชา ทราบผลแตละ
หวงในการดําเนินงาน 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
5.กิจกรรม  การปองกันการขาดแคลนนํ้า 
 
วัตถุประสงคของการควบคุม 
1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าเพียงพอในการทํา
การเกษตร 
2.เพ่ือประชาชนกินดีอยูดี มีคณุภาพชีวิตท่ีดี  
 

 

 

   
 พบจุดออน  ท่ีเปน
ความเสีย่งท่ีตอง
จัดการบริหารความ
เสี่ยงหรือกําหนด
แผนการปรับปรุง
ระบบควบคมุภายใน  
คือ  กิจกรรมการ
ปองกันการขาดแคลน
นํ้า  งบประมาณขุด
ลอก/ขุดแหลงนํ้า
สํารองไมเพียงพอตอ
ความตองการของ
เกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบ  เกษตรกร
ในพ้ืนท่ีขาดแหลงนํ้า
สํารองไวใชในฤดูกาล
ฝนท้ิงชวง 

 

-มีคําสั่งแบงงาน 
ภายในกองสงเสริม
การเกษตร  แบง
หนาท่ีความ
รับผิดชอบเจาหนาท่ี
แตละคนไว 
 
-  ประสานการ
ทํางานกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของจัดหา
งบประมาณ 
 
- ประชาสัมพันธ
การประหยัดนํ้า 
และหาแหลงสํารอง
นํ้าไวใชยามขาด
แคลน 

 
- ประเมินผลจากความพึง
พอใจประชาชนท่ีมีอาชีพ
เกษตรกร 
 
 - ประเมินผลจากความ
เปนอยูของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

 
- งบประมาณขุดลอก/ขุด
แหลงนํ้าสํารองไมเพียงพอ
ตอความตองการของ
เกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบ   

 
 - เกษตรกรขาดแหลงนํ้า
สํารองไวใชในฤดูกาลฝน
ท้ิงชวง 

 

   

 
-  ประสานการทํางานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดหา
งบประมาณ 
 
- ประชาสัมพันธการประหยัด
นํ้า และหาแหลงสํารองนํ้าไว
ใชยามขาดแคลน 

 
กองสงเสรมิการเกษตร 

 

 

 

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

                                                                                                                                             (นายชิตณรงค  ขอเหน่ียวกลาง) 

   ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

                วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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