
แบบ ปค.1 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร 

(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) 

กรณพีบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรยีน  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน /ผู้ก ากับดูแล /คณะกรรมการตรวจสอบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล  ได้ประเมินผลการควบคุม

ภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุด วันที่  ๑   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  

๒๕๖๒  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ

มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ

ด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 

ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

   องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ

เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้การก ากับดูแลของ

นายอ าเภอชัยบาดาล 

 

     (ลงช่ือ)      

     ( นายประทิน  ใจซื่อ )       

                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

               วันที ่    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒       

 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบภายใน ในปีงบประปีงบประมาณ

หรอืปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

  ๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    ๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่องจากรถดับเพลิง และอุปกรณ์มสีภาพเก่า 

                  ๑.๒ กิจกรรมการติดตามเร่งรัดผู้เข้าข่ายช าระภาษีและค้างช าระภาษีและการลงทะเบียนคุม

หนังสือแจง้เตือน 

                 ๑.๓ กิจกรรมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ยังมีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างสิน้เปลืองไม่เหมาะสม 

กับปริมาณงานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ตรง 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 ๑.๔ กิจกรรมการย้ายภูมิล าเนาของประชาชนตลอดเวลาท าให้การตรวจสอบสถานะและ

คุณสมบัติท าให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศเกิดความคลาดเคลื่อนมีผลกระทบต่อเงินงบประมาณที่จั ดสรรจึง

ต้องน ามาปรับปรุงเพิ่มเตมิตอ่ไป 

 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

        ๒.๑ ตั้งงบประมาณจัดซือ้เพิ่มเติม/ซ่อมบ ารุง 

        ๒.๒ รับโอนข้าราชการให้ครบตามกรอบอัตราก าลัง 

        ๒.๓ จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบตามจ านวนที่เบิกอบรมให้ความรูบุ้คลากร ให้เขา้ใจกับ

งานและการเลือกใช้วัสดอุุปกรณท์ี่ถูกต้องและเหมาะสม 

        ๒.๔ ประสานผ่านผู้น าทอ้งที่ ทอ้งถิ่น เพื่อตรวจสอบสถานะคุณสมบตัิและประชาสมัพันธใ์ห้

ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดสร์ูแ้ละเข้าใจถงึสถานะคุณสมบัติของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 

องค์ประกอบควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างาน 

       องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการท างาน ยอมรับความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมี

การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ

ของหน่วยงาน 

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

       ผู้บริหารให้ความส าคัญ และส่งเสริมการมี

ศลีธรรม จรรยาบรรณ และมีความซื่อสัตย์โปร่งใสใน

การปฏิบัติงานโดยมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ

เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการด้านจริยธรรม 

รวมถึงมกีารพิจารณาด าเนนิการตามควร  

 

 

1.3  ความรู้  ทั กษะและความสามารถของ

บุคลากร 

    มีการส่งเสริมบุคลากรใหม้ีการเข้ารับการอบรม 

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความรูอ้ย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

     

 

 

 

ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารงาน

แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารงานแบบ      

ธรรมาภิบาล มีกระจายอ านาจในการควบคุมดูแล

และการตัดสิน ใจ ในการปฏิบั ติ งาน  รวมถึ งให้

ความส าคัญต่อการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

มีนโยบายก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลัก

วิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับ และคู่มือใน

การปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับความ

ถูกต้องซื่อสัตย์โปร่งใสต่อผูร้ับบริการ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  

 

 

 
มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของ

บุคลากรสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามให้การส่งเสริมและ

พัฒนาทักษะทุกส่วนราชการ  เพิ่ มความรู้ของ

บุคลากร เพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีการเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่

ทันสมัยต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 

 



 

 

        แบบ ปค.4 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

1.4 โครงสร้างองค์กร 

      มีการจัดสายงานและระบุหนา้ที่ความรับผดิชอบ

ของบุคลากรอย่างชัดเจน ตามแผนภูมิแสดง

โครงสรา้งอัตราก าลัง 

1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

      มีการมอบอ านาจและหนา้ที่ความรับผดิชอบ

ให้กับบุคลากรของหน่วยงานตามกรอบโครงสร้าง 

และความจ าเป็นอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

1.6 นโยบายวิธีบรหิารด้านบุคลากร 

      มีพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น

รูปธรรมโดยมีการด าเนินการตามระเบียบและหนังสอื

สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน 

      มีการแต่งตั้งคณะท างานควบคุมภายในของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รับผิดชอบในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล

การปฏิบัติงานของทุกฝ่าย/งาน เพื่อน ามาปรับปรุง

การท างานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราก าลังที่มีไม่เพียงพอและเหมาะสม ท าให้การ

ปฏิบัติงานเกิดปัญหาในบางครั้ง 

 

 

บุคลากรมีความเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย และสามารถน าความรู้ และทักษะ มาใช้

ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

การบริหารด้านบุคลากรมีการควบคุมอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม บุคลากรมีการปฏิบัติตามระเบียบ 

และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

 

 

 
การด าเนินการตดิตามประเมินผลและวิเคราะห์

เพียงพอและเหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



 

 

        แบบ ปค.4 (ต่อ) 

องค์ประกอบควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

2. การประเมินความเสี่ยง 

2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานรับตรวจ 

       มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้อง และเชื่อมโยงกันใน

การท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณ และทรัพยากร

ที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 

     มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมอย่าง

ชัดเจนสามารถปฏิบัติและวัดผลได้ โดยบุคลากรของ

หนว่ยงานที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับงานนัน้ๆ 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 

     ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ

ระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่

อาจก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ของ

หน่วยงาน โดยการเรียงล าดับความส าคัญของความ

เสี่ยงในการน ามาบริหารความเสี่ยง 

 

2.4 การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

     มีการประชุมคณะท างานควบคุมภายในเพื่อ

ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยเรียงล าดับ

ความส าคัญของความเสี่ยงที่จะน ามาบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 
      

การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับหนว่ยงานรับตรวจมี

ความเหมาะสมชัดเจน และบุคลกรมกีารปฏิบัติงาน

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 

 

ในการด าเนินงานกิจกรรมมีการก าหนดวัตถุประสงค์

อย่างเหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

มีการประเมินความเสี่ ยงอย่ างเหมาะสม จาก

ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานจริง ของบุคลากรทุกระดับ

ในหน่วยงาน และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จาก

ผลการประเมินกระบวนงาน ปัญหา/จุดอ่อน ที่เกิดขึ้น 

ท าให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 

 

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมิน

กระบวนงาน ปัญหา/จุดอ่อนที่ เกิดขึ้น พบว่ายังมี

ปัจจัยภายในและภายนอก จากการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจ

และสังคม    

 

 

 

 

 



 

แบบ ปค.4 (ต่อ) 

องค์ประกอ

บควบคุม

ภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลนิคม

ล านารายณ์ 

2.5 การ

ก าหนด

วิธีการ

ควบคุมเพื่อ

ป้องกันความ

เสี่ยง 

       มี ก า ร

ป ร ะ ชุ ม

คณะท างาน

ค ว บ คุ ม

ภ าย ใน เพื่ อ

พิ จ า ร ณ า

ค ว าม เสี่ ย ง 

และก าหนด

วิ ธี ก า ร

ควบคุม และ

มี ก า ร แ จ้ ง

เวียนรายงาน

การติดตาม

ป ระ เมิ น ผล 

การควบคุม

ภ าย ใน แล ะ

แ ผ น ก า ร

ปรับปรุงการ

ค ว บ คุ ม ให้

พนักงานทุก

 

 

มีการก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก้ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดูแลแก้ไข

ทันเหตุการณ์  รวมถึงการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง/ประชาชนเพื่อ

แก้ปัญหาความเสี่ยงที่มอียู่ให้หมดไป 

 

ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ ได้ก าหนดขึ้น

ตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสมควร โดยกิจกรรม

ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญ 

หรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ และมีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะ

สามกับสถานการปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่าง

ถูกต้อง ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามยังมีความ

เสี่ยงที่ตอ้งน ามาปรับปรุง ดังนี้ 

1.กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่องจากรถดับเพลิง และอุปกรณ์มีสภาพไม่100 

2.กิจกรรมการติดตามเร่งรัดผู้เข้าข่ายช าระภาษีและค้างช าระภาษีและการลงทะเบียนคุม

หนังสือแจง้เตอืน 

3.กิจกรรมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ยังมีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างสิ้นเปลืองไม่เหมาะสม กับ

ปรมิาณงานและเอกสารประกอบการเบกิจา่ยไม่ตรง 

4.กจิกรรมการย้ายภูมิล าเนาของประชาชนตลอดเวลาท าให้การตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติท า

ให้ขอ้มูลในระบบสารสนเทศเกดิความคลาดเคลื่อนมผีลกระทบต่อเงนิงบประมาณที่จัดสรร  



คนรับทราบ 

 

3.กิจกรรม

ควบคุม 

3.1   มีก าร

น าน โยบ าย 

ร ะ เ บี ย บ

ป ฏิ บั ติ 

วิ ธี ก า ร

ปฏิบัติงานที่

ท าให้มั่นใจว่า

เ มื่ อ น า

กิจกรรมการ

ค ว บ คุ ม ไป

ป ฏิ บั ติ แ ล้ ว 

จ ะส าม ารถ

ล ด ค ว า ม

เสี่ยงและเกิด

ผ ล ส า เ ร็ จ

ต า ม

วัตถุประสงค์

ที่ ผู้ บ ริ ห า ร

ก าหนดไว้ 

3.1   มีก าร

ควบคุ ม ชี้ ให้

ผู้ปฏิบัติ งาน

เห็ น ค ว า ม

เสี่ ย งที่ อ า จ

เกิดขึ้นในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น

เพื่ อ ให้ เกิ ด

ค ว า ม

ร ะมั ด ร ะ วั ง 

และสามารถ

ปฏิบัติงานให้

บ ร ร ลุ



วัตถุประสงค์

อย่างถูกต้อง 

3 . 3  มี

ม า ต ร ก า ร

ติดตามและ

ตรวจสอบให้

ก า ร

ด า เนิ น ง า น

ขอ งอ งค์ ก ร 

ให้เป็นไปตาม

ระเบียบและ

ข้อบังคับ 

 

 

 

 

แบบ ปค.4 (ต่อ) 

องค์ประกอบควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

4. สาระสนเทศและการสื่อสาร 

4.1  มรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติงานการรายงานและการด าเนินงาน การปฏิบัติ

ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตา่งๆ ที่ใช้ในการ

ด าเนนิกิจกรรมของหน่วยงาน 

4.2 มีการตดิต่อประสานงานกับหนว่ยงานภายนอก 

เพื่อเข้ารับการอบรม/ประชาคม หรอืประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และมีสว่นรว่มในการ

ด าเนนิกิจกรรมตา่งๆ ของทาง อบต. 

5. การติดตามประเมินผล 

5.1  ใช้แบบสอบถาม การสังเกต เป็นเครื่องมือใน

การติดตามประเมินผล สอบถามและวิธีสังเกต เพื่อ

สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลต้องติดตามก ากับดูแล เพื่อให้การด าเนินงาน

ของส านักปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี

 

 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม

และเพียงพอ ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี มีการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร

และหัวหน้างาน โดยมีการแจ้งหน่วยงานในสังกัดได้

รับทราบถึงการติดตามควบคุมภายใน เพื่อจะได้ร่วม

ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ  กิจกรรมความเสี่ยงที่ต้องน ามา



ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  

5.2 มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ

การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี

ปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอย่าง

ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหาร  ผู้ควบคุมและผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้งกรณีพบ

จุดอ่อนหรอืข้อบกพร่อง เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจ

พบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ

พิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้

ด าเนนิการแก้ไขข้อบกพรองทันที 

 

ปรับปรุงเพิ่มเติม เห็นควรปรับปรุงกิจกรรม ดังนี้ 

   1 .กิ จก รรมก ารป้ อ งกั น และระงับ อั ค คี ภั ย 

เนื่องจากรถดับเพลิง และอุปกรณ์มีสภาพเก่า 

   2.กิจกรรมการติดตามเร่งรัดผู้เข้าข่ายช าระภาษี

และค้างช าระภาษีและการลงทะเบียนคุมหนังสือแจ้ง

เตือน 

   3.กิจกรรมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ยังมีการใช้

วัสดุอุปกรณ์อย่างสิ้นเปลืองไม่เหมาะสม กับปริมาณ

งานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ตรง 

   4.กิจกรรมการย้ายภูมลิ าเนาของประชาชน

ตลอดเวลาท าใหก้ารตรวจสอบสถานะและ

คุณสมบัติท าใหข้้อมูลในระบบสารสนเทศเกิดความ

คลาดเคลื่อนมีผลกระทบต่อเงินงบประมาณที่

จัดสรร 

 

 

 

 

แบบ ปค.4 (ต่อ) 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 จากการวิเคราะห์ส ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ มีความเสี่ยง คือ มีปัจจัยภายใน

และภายนอก จากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตได้ และกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่องจากรถดับเพลิง และอุปกรณ์มีสภาพไม่100 

    2. กิจกรรมการติดตามเร่งรัดผู้เข้าข่ายช าระภาษีและค้างช าระภาษีและการลงทะเบียนคุมหนังสือแจ้ง

เตอืน 

    3. กิจกรรมการเบิกจา่ยวัสดุอุปกรณ์ยังมีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างสิน้เปลืองไม่เหมาะสม กับปริมาณ

งานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ตรง 

    4. กิจกรรมการย้ายภูมิล าเนาของประชาชนตลอดเวลาท าให้การตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติท า

ให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศเกิดความคลาดเคลื่อนมีผลกระทบต่อเงินงบประมาณที่จัดสรรจึงต้องน ามา

ปรับปรุงเพิ่มเตมิตอ่ไป 

 

                                               ชื่อผูร้ายงาน............................................... 

 (นางฉวีวรรณ  ปาลวัฒน์) 

         ต าแหนง่  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 



                                                                                   วันที ่24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรอืภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ 

วัตถุประสงค์ 

(3) 

ความเสี่ยง 

(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(5) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(7) 

การปรับปรุง 

การควบคุม

ภายใน 

(8) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(9) 

1.กิจกรรม ด้านงานป้องและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 วัตถุประสงค์  

-เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

รวดเร็วช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง

ทันท่วงที่และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

-อุปกรณ์เกิด

ความช ารุด

เสื่อมสภาพโดย

การใชง้าน 

-จ านวนบุคลากร

มีน้อย 

 

 

 

-จัดท าแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอบต.ให้

เป็นปัจจุบัน 

-เตรียมความพร้อมทั้ง

บุคลากร เครื่องมอืในการ

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

 

 

-อุปกรณ์ที่มีความพร้อม

ในการใชง้าน 

 

+บุคลากรมีไม่เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

-อุปกรณ์เกิดความช ารุด

เสื่อมสภาพโดยการใชง้าน 

 

-จ านวนบุคลากรมีน้อย 

 

 

 

-ตั้งงบประมาณ

จัดซื้อเพิ่มเตมิ/

ซ่อมบ ารุง 

 

 

 

ส านักปลัด 



แบบ ปค.๕ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรอืภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ 

วัตถุประสงค์ 

(3) 

ความเสี่ยง 

(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(5) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(7) 

การปรับปรุง 

การควบคุม

ภายใน 

(8) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(9) 

2.กิจกรรม ด้านงานจัดเก็บ

รายได้ 

 วัตถุประสงค์  

-เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผล

สัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

-บุคลากรไม่

เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

-มีการออกค าสั่งเป็นลาย

ลักษณ์อักษรมอบหมาย

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบการ

จัดเก็บรายได้อย่างชัดเจน 

-มีการด าเนินการตาม 

พรบ.ปฏิบัติทางปกครอง

กับผูเ้สียภาษี 

 

 

 

-มีการควบคุม

เหมาะสมพอควร แต่

ยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ 

 

 

 

 

-จ านวนบุคลากรไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 

-รับโอน

ข้าราชการใหค้รบ

ตามกรอบ

อัตราก าลัง 

 

 

 

กองคลัง 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.๕ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรอืภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ 

วัตถุประสงค์ 

(3) 

ความเสี่ยง 

(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(5) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(7) 

การปรับปรุง 

การควบคุม

ภายใน 

(8) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(9) 

3.กิจกรรม ด้านการวางแผนการ

เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้เปน็ระบบ 

-เพื่อให้การจัดการพัสดุเป็นไปตาม

แผนจัดหาพสัดุที่วางไว้ ควบคุมการใช้

พัสดุที่ไม่คุม้คา่หรอืสิน้เปลอืงมากเกนิ

ความจ าเป็นจนเปน็บ่อเกดิแหง่ความ

เสี่ยงในการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

- การเบกิจา่ยและ

ใช้วัสดุ อุปกรณไ์ม่

เป็นตามแผนที่วาง

ไว้ 

รวมทั้งเป็นการ

ป้องกันการสูญ

หาย 

 

 

 

-มีการออกค าสั่งเปน็ลาย

ลักษณอ์ักษรมอบหมาย

เจา้หน้าที่รับผดิชอบการด้าน

การวัสดุ อุปกรณอ์ย่าง

ชัดเจน มีการรายงานยอด

คงเหลือให้ผูบ้ังคับบัญชา

ทราบ 

 

 

 

 

-มีการควบคุมเหมาะสม

พอควร แต่ยังพบขอ้

ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ

กระบวนการควบคุมและ

ตรวจสอบอยู่เล็กนอ้ย  

 

 

 

 

-ยังมีการใช้วัสดุอุปกรณ์

อย่างสิน้เปลืองไม่เหมาะสม 

กับปริมาณงานและเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายไมต่รง 

 

 

 

-จัดท าเอกสารการ

เบิกจ่ายให้ครบตาม

จ านวนที่เบิก 

-อบรมให้ความรู้

บุคลากร ให้เข้าใจ

กับงานและการ

เลือกใชว้ัสดุ

อุปกรณท์ี่ถูกต้อง

และเหมาะสม 

 

 

 

กองช่าง 

 

 

 

 



บบ ปค.๕ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกจิอื่นๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานรฐั 

วัตถุประสงค ์

(3) 

ความเสี่ยง 

(4) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(5) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(6) 

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(7) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(8) 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

(9) 

4.กิจกรรม การเบิกจ่ายเบี้ยยังชพี

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปว่ยเอดส ์

-เพื่อให้การการเบกิจา่ยเงนิเบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดสม์ี

ความถูกต้อง เปน็ไปตามระเบียบที่

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 รั บ ก า ร

ตรวจสอบที่ เป็น

ปัจจุบัน 

 

 

-มีระบบการจัดการ การ

ด าเนินงานของบุคลากรอย่าง

มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

-มีการประชาสัมพันธ์ให้

ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร และผู้ป่วย

เอดส์รู้และเข้าใจถงึสถานะ 

คุณสมบัติก่อนจะเข้าถึงสิทธิ

นั้นและการด าเนนิการเพื่อให้

ได้มาซึ่งสิทธิและ

ผลประโยชน ์

 

 

 

-มีการย้ายภูมิล าเนา

ของประชาชน

ตลอดเวลาท าให้การ

ตรวจสอบสถานะและ

คุณสมบัติท ายาก

ประกอบกับระบบ

ฐานข้อมูลของกรม

ส่งเสรมิฯไม่เชื่อมโยงกับ

ฐานข้อมูลอื่นท าให้การ

ตรวจสอบยิง่ยากขึน้   

 

 

 

-สถานะและคุณสมบัติของ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่ได้รับ

การตรวจสอบที่เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

-ประสานผ่านผู้น า

ท้องที่ ทอ้งถิ่น เพื่อ

ตรวจสอบสถานะ

คุณสมบัติและ

ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร 

ผู้ปว่ยเอดส์รูแ้ละ

เข้าใจถงึสถานะ

คุณสมบัติของตน 

 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

ชื่อผู้รายงาน.................................................... 

                    (นางฉววีรรณ  ปาลวฒัน์) 

                     ต าแหน่ง    ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์                                                                                  

                                                                                                                                                                          วันที ่24 เดอืนตลุาคม พ.ศ.2562  


