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แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ส านักงานปลัด 
1. กิจกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้การช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
ในต าบลหนองหลุม  มีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  เป็นไปตาม
มาตรฐาน  ลดการสูญเสียชีวิต  
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

 
1.  จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานด้าน
งานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย 
2. ก าชับเจ้าหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 
  

 
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยยังไม่
ทันท่วงที  มีความ
เสี่ยงที่ต้องจัดท า
แผนการปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน 

 
1.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

 
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติ งานด้านงานป้องกัน  และ
บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอและ
ทันต่อการแก้ไขปัญหา 
2. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เก่ียวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ส านักปลัด 
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แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองคลัง 
2.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณถูกต้อง และให้การ
จัดท าบัญ ชี เป็ น ไปด้ วยความ
เรี ย บ ร้ อ ย แ ล ะ ถู ก ต้ อ งต า ม
กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับ 
ค าสั่งและเป็นปัจจุบัน 
 

 
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่มีอยู่ 
เนื่องจากต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบและ
ความแม่นย าในการ
ท างาน และต้อง
ปฏิบัติงานภายในเวลา
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

 
1. ค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม ที่ 
13/2562 ลงวันที่ 
14 มกราคม พ.ศ.
2562 
2. ก าชับเจ้าหน้าที่
ให้มีความรอบคอบ
และระมัดระวังใน
การจัดท าและ
ตรวจสอบฎีกาก่อน
การเบิกจ่าย  ให้
เป็นไปตามระเบียบฯ 
ที่เก่ียวข้อง  
 
 

 
การควบคุมยัง
ไม่ได้ผลดีพอ 
เพราะเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่มีอยู่ 
 

 
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่มีอยู่ 
เนื่องจากต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบและ
ความแม่นย าในการท างาน 
และต้องปฏิบัติงานภายใน
เวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

 
1. สรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบ
อัตราก าลัง เพ่ือแบ่งความรับผิดชอบ
งานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 

 2. ส่งบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
เพ่ือเพ่ิมความรู้  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน           
 

 
กองคลัง 
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แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

3.กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษี 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้งานด้านจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพครบถ้วน  ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 
 

ขาดเจ้าหน้าที่มา
รับผิดชอบในด้านนี้
โดยตรง ซึ่งเป็นงาน
เกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่
ภาษีรวมถึงการออกส ารวจ 
ภาคสนาม  เนื่องจากกอง
ช่างเป็นผู้รับผิดชอบ  แต่มี
บุคลากรน้อยไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงาน      

1. ค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม  
ที่ 13/2562  
ลงวันที่  14 
มกราคม พ.ศ.
2562 
2. ก าชับเจ้าหน้า 
ที่ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมยัง
ไม่ได้ผลดีพอ 
เพราะขาด
เจ้าหน้าที่มา
รับผิดชอบในด้าน
นี้โดยตรง 

ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงาน
ด้านนี้โดยตรง 

1) ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีให้
แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน 
2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ
ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ
และคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ 

กองคลัง 
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แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองช่าง   
4 กิจกรรมด้านการออกแบบ
และควบคุมอาคาร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการขอ
อนุญาต ก่อสร้าง และดัดแปลง
อาคารต่ างๆ ใน เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ด าเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย การ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 
การยื่นขออนุญาต 
ก่อสร้างดดัแปลง ต่อเติม
อาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียม
เอกสารมารับบริการ ไม่
ครบถ้วน และผู้ขออนุญาต
ไม่ท าตาม แบบแปลนที่ยื่น
ขออนุญาต 

 
1. ค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม  
ที่ 13/2562  
ลงวันที่ 14 
มกราคม พ.ศ.
2562 
2. ก าชับเจ้าหน้า 
ที่ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

 
การควบคุมยัง
ไม่ได้ผลดีพอ มี
ความเสี่ยงที่ต้อง
จัดท าแผนการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
การยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้
ขออนุญาตเตรียมเอกสาร
มารับบริการ ไม่ครบถ้วน 
และผู้ขออนุญาตไม่ท าตาม 
แบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต 

 
1. จัดท าคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการ
ขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติม 
อาคาร แจกผู้มาติดต่อ   
2. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น 
หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โปร่งใส 
และปิดประกาศตาม ร้านค้าต่างๆ ใน
เขตองค์การ บริหารส่วนต าบล 
เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายว่าด้วย
การ ขออนุญาตก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 

 
กองช่าง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม   
5 กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ื อ พัฒ นาศู นย์ เด็ ก เล็ ก ให้ มี
คุณภาพ และผ่านการประเมิน
มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ของกรมส่งเสริมการ ปกครอง
ท้องถิ่น 

 
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่มีอยู่ 
เนื่องจากต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบและ
ความแม่ย าในการท างาน  
และต้องปฏิบัติงานภายใน
เวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 

 
1. ค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหลุม  
ที่ 13/2562  
ลงวันที่ 14 
มกราคม พ.ศ.
2562 
2. ก าชับเจ้าหน้า 
ที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ 

 
การควบคุมยัง
ไม่ได้ผลดีพอ 
เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่มีอยู่ 
มีความเสี่ยงที่ต้อง
จัดท าแผนการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่มีอยู่ 
เนื่องจากต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบและ
ความแม่ย าในการท างาน  
และต้องปฏิบัติงานภายใน
เวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 

 
1. สรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบ
อัตราก าลัง เพ่ือแบ่งความรับผิดชอบ
งานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 

 2. ส่งบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เข้า
อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้  ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
กอง

การศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ลายมือชื่อ         
                   (นายชอบ   ถาวร) 
                 ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
                                                                                            วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 


