
แบบ ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ส านักปลัด 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบความเดือดร้อนด้านสาธารณ
ภัย(อัคคีภัย) 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ประจ าตัว
ของพนักงาน
ดับเพลิง(ยังมีไม่
ครบ) 

 
 
 
 
 

-จะใช้ร่วมกันเท่าที่
มีอยู่แต่หากเกิด
เพลิงขนาดใหญ่ จะ
ขอรับการสนับสนุน
จาก อปท.ข้างเคียง 

 
 
 
 

 
-สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ต้องมีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือให้เกิด
ความพร้อม จึงไม่
ต้องติดตามในงวด
ต่อไป 

 
 
 
 
 

-วัสดุอุปกรณ์
ประจ าตัวของ
พนักงานดับเพลิง
ยังไม่ครบถ้วนท าให้
ขาดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประจ าตัวของ
พนักงานดับเพลิงให้
ครบ 

 
 
 
 
 

-งานป้องกัน 

 
ลายมือชื่อ กนกวรรณ  หยกอ านวยชัย 

(นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย) 
        ต าแหน่ง หัวหน้าส านกัปลัด 

                                                                                                                                          วันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 



แบบ ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองคลัง 
กิจกรรมการจัดเก็บฎีกา 
-เพ่ือให้มีพ้ืนที่จัดเก็บฎีกาที่
เหมาะสม และท าลายเอกสาร/
ฎีกาท่ีมีระยะเวลาจัดเก็บเกิน 
10 ปี ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2526 

 
 
 

 
 
 
 
 

- อบต.เขาพระมี
พ้ืนที่จัดเก็บฎีกา
เบิกจ่ายเงินที่
จ ากัดเนื่องจากมี
ฎีกาเบิกจ่าย
เพ่ิมข้ึนทุกปี 

 
 
 
 
 

-มีการจัดเก็บฎีกา
ไว้ในที่ปลอดภัย 
โดยจัดเก็บในตู้
เก็บเอกสารพร้อม
ล็อคกุญแจทุก
ครั้ง 

 
 
 
 

 
-อบต.เขาพระ มี
พ้ืนที่จัดเก็บฎีกา
เบิกจ่ายเงินที่จ ากัด 

 
 
 
 
 

-อบต.เขาพระ ใช้
พ้ืนที่จัดเก็บฎีกา
เบิกจ่ายร่วมกับ
การจัดเก็บ
ครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

-จัดสถานที่ส าหรับจัดเก็บฎีกา
เบิกจ่ายเงินโดยเฉพาะ โดยให้มี
พ้ืนที่เพียงพอ และแต่งตั้ง คกก.
ท าลายฎีกาเบิกจ่ายเงินเป็น
ประจ า เพื่อให้มีพ้ืนที่จัดเก็บฎีกา
อยู่เสมอ 

 
 
 
 
 

-ผอ.กองคลัง 
-เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ทะเบียน
ทรัพย์สินและ
พัสดุ 

 
ลายมือชื่อ  ประไพ  ประถมทอง 

(นางสาวประไพ  ประถมทอง) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                                                                                          วันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 



แบบ ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองช่าง 
กิจกรรมงานไฟฟ้า 
-เพ่ือให้มีผู้เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
สาธารณะ 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติไฟฟ้าไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 

-มีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

 
 
 
 

 
-ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับต่ า 

 
 
 
 
 

-ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 

-สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า 

 
 
 
 
 

-งานป้องกัน 

 
ลายมือชื่อ. จ าลอง  เพชรคง 

(นายจ าลอง  เพชรคง) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                                                                                                                          วันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 

 



แบบ ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองการศึกษา ศาลนา และ
วัฒนธรรม 
กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
ภายใน ดังนี้ 
-บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถตาม
หลักวิชาการด้านการศึกษาและขาด
ทักษะด้านงานธุรการในชั้นเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 

-บุคลากรทางการ
ศึกษาขาดการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถตาม
หลักวิชาการด้าน
การศึกษาและขาด
ทักษะด้านงาน
ธุรการในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 

-ด าเนินกานส่ง
บุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ปฏิบัติงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไปรับการอบรม 
สัมมนา ฝึก
ปฏิบัติการเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ และ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่
เกีย่วข้อง 

 
 
 
 

 
-มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 
 
 
 
 

-บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มี
จ านวนจ ากัด หาก
ส่งไปประชุม อบรม 
สัมมนา หรือฝึก
ปฏิบัติการเป็น
ระยะเวลาหลายวัน 
จะก่อให้เกิดการ
ติดขัดด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ 

 
 
 
 
 

1) จัดส่งเจ้าหน้าที่
บุคลากร เข้ารับการ
อบรม อย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

-กอง
การศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 



แบบ ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 
 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ในสังกัดได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณฯ เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

    

 
 
 
 

ลายมือชื่อ กนกวรรณ  หยกอ านวยชัย 
(นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย) 

        ต าแหน่ง หัวหน้าส านกัปลัด 
         รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

                                                                                                                                          วันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 
 



แบบ ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดคั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานสาธารณสุข 
กิจกรรมการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
-เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการน้อย
ท าให้ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการขอรับการต่อใบอนุญาต 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ประชาชนต้องเสีย
ค่าปรับในการ
ขอรับ/ขอต่อ
ใบอนุญาตเนื่องจาก
ขาดความเข้าใจใน
การขอรับ/ขอต่อ
ใบอนุญาต 

 
 
 
 
 

-มีการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์
พร้อมมีหนังสือแจ้ง
เตือนให้มาขอรับ
ใบอนุญาต 

 
 
 
 

 
-ประชาชนมาขอรับ/
ขอต่อใบอนุญาตตาม
ก าหนดระยะเวลา
โดยไม่เสียค่าปรับ 

 
 
 
 
 

-ในการออกตรวจ
สถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่ไม่พบ
เจ้าของกิจการ พบ
เพียงลูกจ้างซึ่งท า
ให้การตรวจกิจการ
เกิดความล่าช้า 

 
 
 
 
 

-มีการแจ้งประสาน
ก่อนออกตรวจสถาน
ประกอบกิจการ
ล่วงหน้าเพื่อให้
เจ้าของกิจการทราบ
ก่อนการเข้าตรวจ 

 
 
 
 
 

-งาน
สาธารณสุข 

 
ลายมือชื่อ วิทมนตร์   กิริวรรณา 

(นายวิทมนตร์   กิริวรรณา) 
        ต าแหน่ง ปลัดองค์กาบริการส่วนต าบล 

  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                                                                          วันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 


