
แบบ ปค.1 
หนังสือรบัรองการควบคมุภายในของผู้บริหารระดบัองคก์ร 

(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) 
กรณีพบจดุอ่อนท่ีมีนัยส าคญั 

เรียน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน /ผู้ก ากบัดแูล /คณะกรรมการตรวจสอบ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล  ไดป้ระเมนิผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่  ๑   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึงวนัที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน  ๒๕๖๒  
ด้วยวธิีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่ าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏิบตัิ การควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ความมัน่ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสทิธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงนิ และไม่ใช่การเงนิที่เชื่อถือได้ ทนัเวลา และ
โปร่งใสรวมทัง้ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน 

   องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ เหน็ว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมคีวาม
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายอ าเภอชยับาดาล 

 
     (ลงชื่อ)      

     ( นายประทนิ  ใจซื่อ )       
                                                                    นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนิคมล านารายณ์ 

               วนัที ่    พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒       
 

  อย่างไรกด็ ีมคีวามเสีย่งและไดก้ าหนดปรบัปรุงการควบภายใน ในปีงบประปีงบประมาณหรอื
ปีปฏทินิถดัไป สรุปไดด้งันี้ 
  ๑. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรบัปรงุการควบคมุภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    ๑.๑ กจิกรรมการป้องกนัและระงบัอคัคภียั เนื่องจากรถดบัเพลงิ และอุปกรณ์มสีภาพเก่า 
                  ๑.๒ กิจกรรมการติดตามเร่งรดัผู้เข้าข่ายช าระภาษีและค้างช าระภาษีและการลงทะเบียนคุม
หนงัสอืแจง้เตอืน 
                 ๑.๓ กจิกรรมการเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ์ยงัมกีารใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างสิ้นเปลอืงไม่เหมาะสม 
กบัปรมิาณงานและเอกสารประกอบการเบกิจ่ายไม่ตรง 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 ๑.๔ กิจกรรมการย้ายภูมลิ าเนาของประชาชนตลอดเวลาท าให้การตรวจสอบสถานะและ
คุณสมบตัทิ าใหข้อ้มูลในระบบสารสนเทศเกดิความคลาดเคลื่อนมผีลกระทบต่อเงนิงบประมาณทีจ่ ัดสรรจงึต้อง
น ามาปรบัปรุงเพิม่เตมิต่อไป 

 ๒. การปรบัปรงุการควบคมุภายใน 

        ๒.๑ ตัง้งบประมาณจดัซือ้เพิม่เตมิ/ซ่อมบ ารุง 
        ๒.๒ รบัโอนขา้ราชการใหค้รบตามกรอบอตัราก าลงั 
        ๒.๓ จดัท าเอกสารการเบกิจ่ายใหค้รบตามจ านวนทีเ่บกิอบรมใหค้วามรูบุ้คลากร ใหเ้ขา้ใจกบั
งานและการเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ทีถู่กตอ้งและเหมาะสม 
        ๒.๔ ประสานผ่านผูน้ าทอ้งที ่ทอ้งถิน่ เพื่อตรวจสอบสถานะคุณสมบตัแิละประชาสมัพนัธใ์ห้
ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดสร์ูแ้ละเขา้ใจถงึสถานะคุณสมบตัขิองตน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.4 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2562 



 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

1.สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
1.1 ปรชัญาและรปูแบบการท างาน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
ผูบ้รหิารไดส้รา้งบรรยากาศของการปฏบิตังิาน เพือ่ให้
เกิดทัศนคติที่ ดี ในการท างาน  ยอมรับความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมี
การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้มสี่วนร่วม
แสดงความคดิเหน็ในการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิ
ของหน่วยงาน 

1.2 ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 
       ผู้บริห ารให้ความส าคัญ  และส่งเสริมการมี
ศลีธรรม จรรยาบรรณ และมคีวามซื่อสตัย์โปร่งใสใน
การปฏิบตังิานโดยมกีารแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หนังสือสัง่การด้านจริยธรรม 
รวมถงึมกีารพจิารณาด าเนินการตามควร  
 
 
1.3 ความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากร 
    มกีารสง่เสรมิบุคลากรใหม้กีารเขา้รบัการอบรม 
เพือ่เป็นการพฒันาทกัษะ และเพิม่พนูความรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
ผูบ้รหิารมคีวามรูแ้ละมุ่งมัน่ทีจ่ะใชก้ารบรหิารงานแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิข์องงาน มีการบริหารงานแบบ      
ธรรมาภบิาล มกีระจายอ านาจในการควบคุมดูแลและ
การตดัสนิใจในการปฏบิตังิาน รวมถงึให้ความส าคญั
ต่อการรายงานผลการปฏบิตังิาน 
 
 
 
มีนโยบายก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลัก
วชิาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับ และคู่มือใน
การปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับความ
ถูกต้องซื่อสตัยโ์ปร่งใสต่อผู้รบับรกิาร หรอืผูม้สี่วนได้
สว่นเสยีอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม  
 
 
 
มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
บุคลากรสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตามให้การส่งเสรมิและ
พฒันาทกัษะทุกส่วนราชการ เพิม่ความรูข้องบุคลากร 
เพื่อใหไ้ด้เรยีนรูว้ธิกีารเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีท่นัสมัยต่อ
สภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 
 
 

 
        แบบ ปค.4 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบควบคมุภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
(2) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
1.4 โครงสร้างองคก์ร 
      มกีารจดัสายงานและระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

 
 

อตัราก าลงัทีม่ไีมเ่พยีงพอและเหมาะสม ท าใหก้าร



ของบุคลากรอย่างชดัเจน ตามแผนภูมแิสดง
โครงสรา้งอตัราก าลงั 
1.5 การมอบอ านาจและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
      มกีารมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหก้บั
บุคลากรของหน่วยงานตามกรอบโครงสรา้ง และ
ความจ าเป็นอย่างเหมาะสมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
      มพีฒันาบรหิารทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมกีารด าเนินการตามระเบยีบและหนงัสอืสัง่การ
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบติังาน 
      มกีารแต่งตัง้คณะท างานควบคุมภายในของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนิคมล านารายณ์ รบัผดิชอบ
ในการตดิตาม วเิคราะห ์และประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของทุกฝ่าย/งาน เพื่อน ามาปรบัปรุงการ
ท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 

ปฏบิตังิานเกดิปัญหาในบางครัง้ 
 
 

บุคลากรมีความเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย และสามารถน าความรู ้และทกัษะ มาใชใ้น
การปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
 
การบรหิารด้านบุคลากรมกีารควบคุมอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม บุคลากรมกีารปฏบิตัติามระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครดั 
 
 
 
การด าเนินการตดิตามประเมนิผลและวเิคราะห์
เพยีงพอและเหมาะสม ท าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 

        แบบ ปค.4 (ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

2. การประเมินความเส่ียง 
2.1 วตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยงานรบัตรวจ 
       มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินงานอย่างชดัเจนสอดคลอ้ง และเชื่อมโยงกนัใน
การท างานให้ส าเรจ็ด้วยงบประมาณ และทรพัยากรที่

 
 
      
การก าหนดวตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยงานรบัตรวจมี
ความเหมาะสมชดัเจน และบุคลกรมกีารปฏบิตังิาน
ร่วมกนัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 



ก าหนดไวอ้ย่างเหมาะสม 
2.2 วตัถุประสงคร์ะดบักจิกรรม 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมอย่าง
ชดัเจนสามารถปฏบิตัิและวดัผลได้ โดยบุคลากรของ
หน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบังานนัน้ๆ 
2.3 การระบุปัจจยัเสีย่ง 
     ผู้บรหิาร และบุคลากรทุกระดบัมสี่วนร่วมในการ
ระบุความเสี่ยงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก ที่
อ าจก่ อ ให้ เกิดผลกระทบต่ อวัตถุ ป ระสงค์ของ
หน่วยงาน โดยการเรยีงล าดบัความส าคญัของความ
เสีย่งในการน ามาบรหิารความเสีย่ง 
 
2.4 การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
     มีการประชุมคณะท างานควบคุมภายในเพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาวเิคราะห์ความเสีย่ง โดยเรยีงล าดบั
ความส าคญัของความเสีย่งทีจ่ะน ามาบรหิารจดัการ 
 
 
 
 

 
 
ในการด าเนินงานกจิกรรมมกีารก าหนดวตัถุประสงค์
อย่างเหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 
มีก ารประเมินความ เสี่ย งอย่ างเหมาะสม จาก
ประสบการณ์ที่ปฏบิตังิานจรงิ ของบุคลากรทุกระดบั
ในหน่วยงาน และมกีารจดัการความเสีย่งต่างๆ จาก
ผลการประเมนิกระบวนงาน ปัญหา/จุดอ่อน ทีเ่กดิขึ้น 
ท าใหส้ามารถลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้
 
 
มกีารวเิคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมิน
กระบวนงาน ปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดขึ้น พบว่ายังมี
ปัจจัยภายในและภายนอก จากการใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจ
และสงัคม    

 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.4 (ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

2.5 การก าหนดวธิกีารควบคุมเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง 
       มีการประชุมคณะท างานควบคุมภายในเพื่อ
พจิารณาความเสีย่ง และก าหนดวธิกีารควบคุม และมี
การแจ้งเวียนรายงานการติดตามประเมินผล การ
ควบคุมภายในและแผนการปรบัปรุงการควบคุมให้
พนกังานทุกคนรบัทราบ 
 
3.กิจกรรมควบคมุ 
3.1  มีการน านโยบาย ระเบียบปฏิบัติ  วิธีการ

 
 
มีการก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
โดยการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จรยิธรรม และ
เพิ่ มพู นทักษ ะความรู้ ในก ารปฏิบัติ งาน ให้ แก้
ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดูแลแก้ไขทันเหตุการณ์ 
รวมถึงการประสานข้อมูลระหว่างห น่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง/ประชาชนเพือ่แก้ปัญหาความเสีย่งทีม่อียู่ให้
หมดไป 
 



ปฏบิตังิานที่ท าใหม้ัน่ใจว่าเมื่อน ากจิกรรมการควบคุม
ไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิด
ผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีผู่บ้รหิารก าหนดไว ้
3.1  มกีารควบคุมชี้ให้ผู้ปฏิบตัิงานเห็นความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงาน เพื่ อ ให้ เกิดความ
ระมัด ระวัง  แ ล ะส าม ารถปฏิ บั ติ ง าน ให้ บ รรลุ
วตัถุประสงคอ์ย่างถูกตอ้ง 
3.3  มีม าต รการติดต ามและต รวจสอบ ให้ ก าร
ด าเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตามระเบียบและ
ขอ้บงัคบั 
 
 
 
 

ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ ได้ก าหนดขึ้นตามผลการ
ประเมนิความเสีย่งอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
ตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานตามปกติมีการแบ่งแยกหน้าที่การ
ปฏิบตัิงานที่ส าคญั หรอืงานที่เสี่ยงต่อความเสยีหาย
ตัง้แต่ต้นจนจบ และมกีารปรบัแผนการปฏบิตังิานให้
เหมาะสามกับสถานการปัจจุบัน โดยมีผู้บรหิารและ
หัวหน้าก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและคู่มือการ
ปฏิบตังิาน อย่างไรก็ตามยงัมคีวามเสีย่งที่ต้องน ามา
ปรบัปรุง ดงันี้ 
1.กิจกรรมการป้องกันและระงบัอัคคีภัย เนื่องจาก
รถดบัเพลงิ และอุปกรณ์มสีภาพไม่100 
2.กิจกรรมการติดตามเร่งรดัผู้เข้าข่ายช าระภาษีและ
คา้งช าระภาษแีละการลงทะเบยีนคุมหนงัสอืแจง้เตอืน 
3.กิจกรรมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ยังมีการใช้ว ัสดุ
อุปกรณ์อย่างสิน้เปลอืงไม่เหมาะสม กบัปรมิาณงานและ
เอกสารประกอบการเบกิจ่ายไม่ตรง 
4.กจิกรรมการยา้ยภูมลิ าเนาของประชาชนตลอดเวลาท า
ให้การตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติท าให้ข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเกดิความคลาดเคลื่อนมผีลกระทบต่อ
เงนิงบประมาณทีจ่ดัสรร  

แบบ ปค.4 (ต่อ) 
องคป์ระกอบควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

4. สาระสนเทศและการสือ่สาร 
4.1  มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วเนื่องกบัการ
ปฏบิตังิานการรายงานและการด าเนินงาน การปฏบิตัิ
ตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัติ่างๆ ทีใ่ชใ้นการ
ด าเนินกจิกรรมของหน่วยงาน 
4.2 มกีารตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 
เพือ่เขา้รบัการอบรม/ประชาคม หรอืประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชนในพืน้ทีไ่ดร้บัทราบ และมสีว่นร่วมในการ
ด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของทาง อบต. 
5. การติดตามประเมินผล 
5.1  ใชแ้บบสอบถาม การสงัเกต เป็นเครื่องมอืในการ
ตดิตามประเมนิผล สอบถามและวธิีสงัเกต เพื่อสอบ

 
 
ระบบสารสนเทศและการสือ่สารมคีวามเหมาะสมและ
เพยีงพอ ท าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร



ทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ องโดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องติดตามก ากับดูแล เพื่อให้การด าเนินงาน
ของส านักปลัด เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล า
นารายณ์  
5.2 มกีารติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในและ
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏบิตังิาน
ของผู้บริหาร  ผู้ควบคุมและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ยงัมีการประเมินผลเป็นรายครัง้กรณีพบ
จุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่อง เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าขอ้ตรวจ
พบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ
พิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสัง่การให้
ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพรองทนัท ี
 

และหวัหน้างาน โดยมกีารแจ้งหน่วยงานในสงักดัได้
รบัทราบถงึการติดตามควบคุมภายใน เพื่อจะได้ร่วม
ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ   กิจกรรมความเสี่ยงที่ต้องน ามา
ปรบัปรุงเพิม่เตมิ เหน็ควรปรบัปรุงกจิกรรม ดงันี้ 
   1.กิจกรรมการป้องกนัและระงบัอคัคภีัย เนื่องจาก
รถดบัเพลงิ และอุปกรณ์มสีภาพเก่า 
   2.กจิกรรมการตดิตามเร่งรดัผูเ้ขา้ขา่ยช าระภาษแีละ
คา้งช าระภาษแีละการลงทะเบยีนคุมหนงัสอืแจง้เตอืน 
   3.กจิกรรมการเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ์ยงัมกีารใช้วสัดุ
อุปกรณ์อย่างสิ้นเปลืองไม่เหมาะสม กบัปรมิาณงาน
และเอกสารประกอบการเบกิจ่ายไม่ตรง 
   4.กจิกรรมการยา้ยภูมลิ าเนาของประชาชน
ตลอดเวลาท าใหก้ารตรวจสอบสถานะและคุณสมบตัิ
ท าใหข้อ้มลูในระบบสารสนเทศเกดิความคลาดเคลื่อน
มผีลกระทบต่อเงนิงบประมาณทีจ่ดัสรร 

 
 
 
 

แบบ ปค.4 (ต่อ) 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวเิคราะห์ส ารวจ องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ มคีวามเสีย่ง คอื มปัีจจยัภายใน
และภายนอก จากการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ สภาพเศรษฐกจิและสงัคมที่จะเกดิขึ้น
ในอนาคตได ้และกจิกรรม ดงันี้ 

1. กจิกรรมการป้องกนัและระงบัอคัคภียั เนื่องจากรถดบัเพลงิ และอุปกรณ์มสีภาพไม่100 
    2. กจิกรรมการตดิตามเร่งรดัผูเ้ขา้ข่ายช าระภาษแีละคา้งช าระภาษแีละการลงทะเบยีนคุมหนังสอืแจง้เตอืน 
    3. กจิกรรมการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ยงัมกีารใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างสิ้นเปลอืงไม่เหมาะสม กบัปรมิาณ
งานและเอกสารประกอบการเบกิจ่ายไม่ตรง 
    4. กจิกรรมการยา้ยภูมลิ าเนาของประชาชนตลอดเวลาท าใหก้ารตรวจสอบสถานะและคุณสมบตัทิ าให้
ขอ้มูลในระบบสารสนเทศเกดิความคลาดเคลื่อนมผีลกระทบต่อเงนิงบประมาณที่จดัสรรจงึต้องน ามาปรบัปรุง
เพิม่เตมิต่อไป 
 
                                               ชื่อผูร้ายงาน............................................... 

 (นางฉววีรรณ  ปาลวฒัน์) 
         ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนิคมล านารายณ์ 



                                                                                   วนัที ่24 เดอืนตุลาคม พ.ศ.2562    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคญัของหน่วยงานรฐั 

วตัถปุระสงค ์
(3) 

ความเส่ียง 
(4) 

การควบคมุภายในท่ีมีอยู่ 
(5) 

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

(6) 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ 
(7) 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ
ภายใน 
(8) 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

(9) 

1.กิจกรรม ด้านงานป้องและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 วตัถปุระสงค ์ 
-เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 
รวดเรว็ช่วยเหลอืประชาชนไดอ้ย่าง
ทนัท่วงทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 

 
 
 
-อุปกรณ์เกดิความ
ช ารุดเสือ่มสภาพ
โดยการใชง้าน 
-จ านวนบุคลากรมี
น้อย 

 
 
 
-จดัท าแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัอบต.ให้
เป็นปัจจุบนั 
-เตรยีมความพรอ้มทัง้
บุคลากร เครื่องมอืในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

 
 
 
-อุปกรณ์ทีม่คีวามพรอ้ม
ในการใชง้าน 
 
+บุคลากรมไีม่เพยีงพอ
ต่อการปฏบิตังิาน 
 

 
 
 
-อุปกรณ์เกดิความช ารุด
เสือ่มสภาพโดยการใชง้าน 
 
-จ านวนบุคลากรมน้ีอย 

 
 
 

-ตัง้งบประมาณ
จดัซือ้เพิม่เตมิ/
ซ่อมบ ารุง 

 
 
 
ส านกัปลดั 



แบบ ปค.๕ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคญัของหน่วยงานรฐั 

วตัถปุระสงค ์
(3) 

ความเส่ียง 
(4) 

การควบคมุภายในท่ีมีอยู่ 
(5) 

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

(6) 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ 
(7) 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ
ภายใน 
(8) 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

(9) 

2.กิจกรรม ด้านงานจดัเกบ็รายได้ 
 วตัถปุระสงค ์ 
-เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเกดิผล
สมัฤทธิแ์ละมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 

 
 
 
-บุคลากรไม่
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิตังิาน 

 
 
 
-มกีารออกค าสัง่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรมอบหมาย
เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบการ
จดัเกบ็รายไดอ้ย่างชดัเจน 
-มกีารด าเนินการตาม 
พรบ.ปฏบิตัทิางปกครอง
กบัผูเ้สยีภาษ ี

 
 
 
-มกีารควบคุม
เหมาะสมพอควร แต่ยงั
ไม่บรรลุวตัถุประสงคท์ี่
ตอ้งการ 
 

 
 
 
-จ านวนบุคลากรไม่
เพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 

 
 
 

-รบัโอนขา้ราชการ
ใหค้รบตามกรอบ
อตัราก าลงั 

 
 
 

กองคลงั 

 
 
 
 

 

แบบ ปค.๕ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 



รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคญัของหน่วยงานรฐั 

วตัถปุระสงค ์
(3) 

ความเส่ียง 
(4) 

การควบคมุภายในท่ีมีอยู่ 
(5) 

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

(6) 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ 
(7) 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ
ภายใน 
(8) 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

(9) 

3.กิจกรรม ด้านการวางแผนการ
เบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ให้เป็นระบบ 
-เพื่อใหก้ารจดัการพสัดุเป็นไปตาม
แผนจดัหาพสัดุทีว่างไว ้ควบคุมการใช้
พสัดุทีไ่ม่คุม้ค่าหรอืสิน้เปลอืงมากเกนิ
ความจ าเป็นจนเป็นบ่อเกดิแหง่ความ
เสีย่งในการทุจรติ 
 
 
 
 

 
 
 
- การเบกิจ่ายและ
ใชว้สัดุ อุปกรณ์ไม่
เป็นตามแผนทีว่าง
ไว ้
รวมทัง้เป็นการ
ป้องกนัการสญู
หาย 

 
 
 
-มกีารออกค าสัง่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรมอบหมาย
เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบการดา้น
การวสัดุ อุปกรณ์อย่างชดัเจน 
มกีารรายงานยอดคงเหลอืให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
 

 
 
 
-มกีารควบคุมเหมาะสม
พอควร แต่ยงัพบขอ้
ปรบัปรุงแกไ้ขเกีย่วกบั
กระบวนการควบคุมและ
ตรวจสอบอยู่เลก็น้อย  
 

 
 
 
-ยงัมกีารใชว้สัดุอุปกรณ์
อย่างสิน้เปลอืงไม่เหมาะสม 
กบัปรมิาณงานและเอกสาร
ประกอบการเบกิจ่ายไม่ตรง 

 
 
 

-จดัท าเอกสารการ
เบกิจ่ายใหค้รบตาม
จ านวนทีเ่บกิ 
-อบรมใหค้วามรู้
บุคลากร ใหเ้ขา้ใจ
กบังานและการ
เลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์
ทีถู่กต้องและ
เหมาะสม 

 
 
 

กองช่าง 

 
 

 

 

บบ ปค.๕ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2562 



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีส าคญัของหน่วยงานรฐั 

วตัถปุระสงค ์
(3) 

ความเส่ียง 
(4) 

การควบคมุภายในท่ีมอียู ่
(5) 

การประเมินผล 
การควบคมุภายใน 

(6) 

ความเส่ียงท่ียงัมอียู ่
(7) 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

(8) 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

(9) 

4.กิจกรรม การเบิกจ่ายเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์
-เพื่อใหก้ารการเบกิจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพี
ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และผูป่้วยเอดสม์ี
ความถูกตอ้ง เป็นไปตามระเบยีบที่
ก าหนด 

 
 
- ส ถ า น ะ แ ล ะ
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ ก า ร
ตรวจสอบที่ เป็ น
ปัจจุบนั 

 
 
-มี ระบบ การจัด การ  การ
ด าเนินงานของบุคลากรอย่าง
มปีระสทิธภิาพและเพยีงพอ 
-มกีารประชาสมัพนัธใ์ห้
ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และผูป่้วย
เอดสร์ูแ้ละเขา้ใจถงึสถานะ 
คุณสมบตัก่ิอนจะเขา้ถงึสทิธิ
นัน้และการด าเนินการเพื่อให้
ไดม้าซึง่สทิธแิละ
ผลประโยชน์ 
 

 
 
-มกีารยา้ยภูมลิ าเนาของ
ประชาชนตลอดเวลาท า
ใหก้ารตรวจสอบสถานะ
และคุณสมบตัทิ ายาก
ประกอบกบัระบบ
ฐานขอ้มลูของกรม
สง่เสรมิฯไม่เชื่อมโยงกบั
ฐานขอ้มลูอื่นท าใหก้าร
ตรวจสอบยิง่ยากขึน้   
 

 
 
-สถานะและคุณสมบัติของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่ได้ร ับ
การตรวจสอบทีเ่ป็นปัจจุบนั 
 

 
 

-ประสานผ่านผูน้ า
ทอ้งที ่ทอ้งถิน่ เพื่อ
ตรวจสอบสถานะ
คุณสมบตัแิละ
ประชาสมัพนัธใ์ห้
ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร 
ผูป่้วยเอดสร์ูแ้ละ
เขา้ใจถงึสถานะ
คุณสมบตัขิองตน 

 
 
กองสวสัดกิาร

สงัคม 
 

ชื่อผูร้ายงาน.................................................... 
                    (นางฉววีรรณ  ปาลวฒัน์) 

                     ต าแหน่ง    ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนิคมล านารายณ์                                                                                  
                                                                                                                                                                          วนัที ่24 เดอืนตุลาคม พ.ศ.2562  


