
แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดต้ังหน่วยงาน
หรอืภารกิจตามแผนการด าเนินการหรอื การประเมินผลการควบคุม การปรบัปรงุการ หน่วยงาน
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของ ภายใน ควบคุม รบัผิดชอบ

รฐั / วัตถุประสงค์
1. จัดให้มีและบ้ารุงทางบก ทางน้้า บุคลากรด้านงานช่างไม่เพยีงพอ ใช้ พรบ. บริหารงานบุคคลส่วน การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ไม่มี ไม่มี

ในการส้ารวจ ออกแบบ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการ  เพยีงพอ -บุคลากรด้านงานช่างไม่เพยีงพอ
ประมาณการราคา ควบคุม ควบคุมการปฏิบัติงาน  ไม่เพยีงพอที่จะท้าให้
งานกอ่สร้าง ................................................................  ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้้า 1. ประชาชนไม่คัดแยกขยะ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก ่เด็ก เยาวชน การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ไม่มี ไม่มี
ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกา้จัดมูลฝอยกอ่นทิ้ง และประชาชน ให้มีการคัดแยกขยะ  เพยีงพอ -ประชาชนยังขาดจิตส้านึก
และส่ิงปฏิกลู 2. ประชาชนพื้นที่อืน่ น้าขยะ กอ่นทิ้งลงถังขยะ  ไม่เพยีงพอที่จะท้าให้ ในการคัดแยกขยะ

มาทิ้งในพื้นที่ อบต.คลองเส ................................................................ซ่ึงเป็นความเส่ียงที่
  ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

3. ป้องกนัโรคและระงับโรคติดต่อ ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กองทุน สปสช. อบต.คลองเส การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ไม่มี ไม่มี
ด้านสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณ ให้  เพยีงพอ -ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

รพ.สต.บ้านปลายเส และ รพ.สต.  ไม่เพยีงพอที่จะท้าให้ งานด้านสาธารณสุขโดยตรง
บ้านแพรกกลางด้าเนินการ ................................................................ซ่ึงเป็นความเส่ียงที่
ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์   ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ขาดเจ้าหน้าที่ๆรับผิดชอบ มีเจ้าหน้าที่ๆรับผิดชอบโดยการ การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ไม่มี ไม่มี
ปฏิบัติงานด้านงานป้องกนัและ ปฏิบัติราชการแทน  เพยีงพอ -ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
บรรเทาสาธารณภัย  ไม่เพยีงพอที่จะท้าให้ งานป้องกนัโดยตรง

................................................................ซ่ึงเป็นความเส่ียงที่
  ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเส
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ความเสีย่ง การควบคุมทีม่ีอยู่ ความเสีย่งทีย่งัมีอยู่
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5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประชาชนส่วนใหญต้่อง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ไม่มี ไม่มี
และวัฒนธรรม ต้องท้างานหาเล้ียงชีพ  เพยีงพอ -ประชาชนให้ความสนใจในเร่ือง

จึงไม่มีเวลา เข้าร่วมโครงการ  ไม่เพยีงพอที่จะท้าให้  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศึกษาหาความรู้ ที่ อบต.จัดขึ้น ................................................................  ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

6. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ อบต.คลองเส จัดให้มีการจัดฝึก การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ไม่มี ไม่มี
ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร ยังไม่มีความย่ังยืน การเรียนรู้ อบรมอาชีพให้เหมาะสมกบับริบท  เพยีงพอ -ขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้

ยังไม่มีความต่อเนื่อง ของพื้นที่และความต้องการของผู้  ไม่เพยีงพอที่จะท้าให้ ซ่ึงเป็นความเส่ียงที่
เข้ารับการอบรมและมีตลาดรองรับ ................................................................  ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้
สินค้าและบริการ

7. คุ้มครอง ดูแล และบ้ารุงรักษา ประชาชนในพื้นที่ อบต.คลองเส รณรงค์การจัดการขยะ ให้ประชาชน การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ไม่มี ไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และนอกพื้นที่ น้าขยะมาทิ้ง ช่วยกนัคัดแยกกอ่นทิ้ง และให้ความรู้  เพยีงพอ -ประชาชนในพื่นที่ ขาดจิตส้านึก

สองข้างทางถนน ประชาชนในการน้ากลับมาใช้ใหม่  ไม่เพยีงพอที่จะท้าให้ ซ่ึงเป็นความเส่ียงที่
................................................................  ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

๘. บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี การจัดซ้ือจัดจ้างบางประเภท ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ไม่มี ไม่มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม ไม่สามารถด้าเนินการได้ ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ  เพยีงพอ -ได้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามที่ต้องการ
อนัดีของท้องถิ่น ตามระเบียบฯ จัดงาน การจัดการแข่งขันกฬีาและ  ไม่เพยีงพอที่จะท้าให้ ซ่ึงเป็นความเส่ียงที่

การส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน ................................................................  ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้
กฬีาของอปท. พ.ศ. ๒๕๕๙
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๙. ปฏิบัติหน้าที่อืน่ตามที่ทางราชการ การจัดสรรงบประมาณมา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ไม่มี ไม่มี
มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ เมือ่แผนพฒันาท้องถิ่นฯ ว่าด้วยการจัดท้าแผนพฒันาท้องถิ่น  เพยีงพอ -หนังสือเร่งให้ด้าเนินการและราย
หรือบุคลากรให้ตามความจ้าเป็นและสมควร เสร็จเรียบร้อยแล้ว พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  ไม่เพยีงพอที่จะท้าให้ งานผล แต่ท้องถิ่นต้องมาด้าเนินการ

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ................................................................เพิ่มเติมแผนตามระเบียบแผนฯ
ท้าให้การท้างานเกดิความล่าช้า
ซ่ึงเป็นความเส่ียงที่
  ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

(ลงชื่อ)
(นายสมพงศ์  วิไล)

                                  ต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเส
                    วันที่  1  เดือนกมุภาพนัธ์  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเส
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสีย่ง การควบคุมทีม่ีอยู่ ความเสีย่งทีย่งัมีอยู่
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