
    แบบ ปค.5 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

 - ต้ังงบประมาณในปถีัดไป
 - ยังเกิดปญัหาน้้ากัดเซาะ
ถนนเพราะยังไม่ได้รับ
งบประมาณในการซ่อมแซม
ซ่ึงเปน็ความเส่ียงที่
        ยอมรับได้

ส้านักงานปลัด

ฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูก

ซ่ึงเปน็ความเส่ียงที่

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเส
รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด้าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์  

 
ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่

 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่

 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน

ถนน ทางน้้า ทางเดินและที่ มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ใหป้ระชาชนช่วยกันคัด          เพียงพอ ไม่มีสถานที่ก้าจัดขยะมูล ปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
2.การรักษาความสะอาดของ ไม่มีสถานที่ก้าจัดขยะ  - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ คือ ท้าข้อตกลงกับองค์กร

สาธารณะ รวมทั้งการก้าจัดขยะ ที่ถูกสุขลักษณะและ แยกขยะมูลฝอย และ     ไม่เพียงพอที่จะท้า เขตใกล้เคียงในการก้าจัด
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ปลอดภัย ใหค้วามรู้ในการน้ากลับ ใหป้ระชาชนสามารถ สุขลักษณะและปลอดภัย ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

มาใช้ใหม่ ก้าจัดขยะมูลฝอยอย่าง ร่วมกัน
  - จัดโครงการรณรงค์การ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย         ยอมรับได้

1.จัดใหม้ีการบ้ารุงรักษาทาง  - แหล่งน้้าในพื้นที่มีการ  - มีการจัดสรรงบประมาณ การควบคุมภายในมีความ  - ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ดังนี้  - ต้ังงบประมาณในปถีัดไป

เพื่อใช้ในการประกอบ เจาะบอ่บาดาล        ไม่เพียงพอที่จะท้า สามารถคาดการณ์ได้ ส่งผล ขุดเจาะบอ่บาดาลต่อไป

น้้าและทางบก ต้ืนเขิน ส่งผลใหข้าดน้้า ในการจัดท้าโครงการขุด        เพียงพอ สถานการณ์ภัยแล้งที่ไม่ เพื่อน้ามาจัดท้าโครงการ

เพื่อน้ามาซ่อมแซมถนน
 - เกิดปญัหาน้้ากัดเซาะ และแก้ไข เพื่อใหร้ถ  - ใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับความ ที่เปน็หลุมบอ่

อาชีพเกษรกรรมใน  - มอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่  - ใหม้ีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ใหแ้ก้ไขปญัหาไม่ทนัทว่งที
ฤดูแล้ง ลงส้ารวจสภาพพื้นที่ถนน ในช่วงฤดูแล้ง

ถนนท้าใหเ้กิดหลุมบอ่ สามารถสัญจรไปมาได้ สะดวกและปลอดภัยใน

ยากต่อการสัญจรไปมา การใช้เส้นทางดังกล่าว

        ยอมรับไม่ได้
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หน่วยงานที่
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องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเส
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อื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงานของ
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 - ขาดบคุลากรทางด้าน  - มีเจ้าหน้าที่ของ อบต. มีการขอความอนุเคราะห์ ส้านักงานปลัด
งานสาธารณสุข ออกใหบ้ริการพ่นหมอกควัน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
 - ประชาชนขาดความ และก้าจัดลูกน้้ายุงลาย ส่งเสริมสุชภาพต้าบล มา
ตระหนักในการควบคุม  - จัดโครงการส่งเสริมและ ใหค้วามรู้ในการปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก รณรงค์การปอ้งกันโรคไข้ ไข้เลือดออก ตามหลักการ 
 -การพ่นหมอกควันก้าจัด

ยุงลายของเจ้าหน้าที่อาจ
ไม่ทนัทว่งที

คัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 3Rs         ยอมรับไม่ได้
ในการจัดการขยะมูลฝอย

3.ปอ้งกันโรคและระงับโรคติดต่อ การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ดังนี้

หมอกควันปอ้งกันยุงลาย ของโรคซ่ึงเปน็ความเส่ียงทึ่
เลือดออก ทนักับสถาณการณ์ของโรค     ยอมรับได้      

เพียงพอ การปอ้งกันควบคุมโรค
    ไม่เพียงพอที่จะท้า ไข้เลือดออกไม่ทนักับ

ใหก้ารด้าเนินการฉีดพ่น สถานการณ์การระบาด

5 ป.
ไข้เลือดออก ยอมรับไม่ได้
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เกิดเหตุสาธารณภัย  - ประชาสัมพันธ์ทางหอ  - ใหค้วามรู้กับบคุลากร ส้านักงานปลัด
ขึ้นในพื้นที่บอ่ยคร้ัง กระจายข่าว   และอาสาสมัครเกี่ยวกับ
โดยเฉพาะวาตภัยและ  - ติดตามข่าวสารการ เปน็ประจ้าและต่อเนื่อง การเตรียมพร้อมรับมือ
อุทกภัย พยากรณ์อากาศจาก สร้างความเดือดร้อนและ กับภัยที่จะเกิดขึ้นเปน็

อุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง สูญเสียแก่ประชาชนอยู่ ประจ้าอย่างต่อเนื่อง
 - เตรียมความพร้อมด้าน เนืองๆ  - จัดหายานพาหนะ 
บคุลากรและเคร่ืองมือใน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การปอ้งกันและช่วยเหลือ การปอ้งกันและบรรเทา
ผู้ประสบภัย สาธารณภัยเพิ่มเติม

 - แจ้งเตือนข่าวสารการ
เฝ้าระวังการเกิดสาธารณภัย
แก่ประชาชนเปน็หนังสือ
และช่องทางอื่นๆ 

4.ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ดังนี้
เพียงพอ ยังมีสาธารณภัยเกิดขึ้น

    ไม่เพียงพอเนื่องจาก
ยังมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
เปน็ประจ้าและต่อเนื่อง
ท้าใหจ้้าเปน็ต้องวางมาตรการ
ควบคุมความเส่ียงต่อไป ยอมรับได้

ยอมรับไม่ได้
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การควบคุมภายในที่มีอยู่

 
การประเมินผลการควบคุม
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ภายใน

ส้านักงานปลัด

6. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี ส้านักงานปลัด
ที่เปล่ียนแปลงท้าให ้ ผู้ได้รับสิทธ์บางราย
การเบกิ – จ่าย เบี้ย คุณสมบติั ในการรับสิทธ์ิ
ผู้สูงอายุอาจมีความ ไม่ตรงกับเอกสารประกอบ
ผิดพลาด การขอรับสิทธ์ิ ซ่ึงเปน็

ความเส่ียงที่

ส้านักงานปลัด

5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ ด้านสถานที่ภายใน  - จัดหาส่ือการสอนให้ การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ คือ จัดต้ังงบประมาณในปี

เด็กเล่น
เล็ก มีความคับแคบ  - ปรับปรุงอาคารสถานที่     ไม่เพียงพอที่จะท้า เพียงบางส่วนและยัง ปรับปรุงสถานที่และสนาม

วัฒนธรรม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ครอบคลุม ครบทกุด้าน เพียงพอ อาคารสถานที่มีการปรับปรุง งบประมาณถัดไปในการ

เด็กเล่น ยอมรับได้
ยอมรับไม่ได้

ช้ารุด และไม่มีสนาม เฉพาะบางส่วน ให-้-------------------------- คับแคบ ซ่ึงเปน็ความเส่ียงที่

ตรวจสอบข้อมูลอย่าง เพียงพอ แก่ผู้ขอรับสวัสดิการให้
พิการ รอบคอบระมัดระวังไม่ให้     ไม่เพียงพอที่จะท้า ทั่วถึงและหลากหลาย

ระเบยีบและหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ คือ  - ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้
เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและ

ยอมรับไม่ได้
7.คุ้มครอง ดูแลและบ้ารุงรักษา ประชาชนในพื้นที่ รณรงค์การจัดการขยะ การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ คือ

เกิดความผิดพลาด ให-้--------------------------

ยอมรับได้

จัดใหม้ีถังขยะแยกประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและ อบต.คลองเส และ ใหป้ระชาชนช่วยกันคัด เพียงพอ ประชาชนในพื่นที่ขาด ของแต่ละชุมชน
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องค์กรและประชาชน 

ซ่ึงเปน็ความเส่ียงที่
และขาดความร่วมมือ

มีส่วนร่วมในกิจกรรม
กองคลัง
กองช่าง

รอบคอบและรัดกุม เพื่อ ความเข้าใจในเร่ืองของการ
ปอ้งกันความผิดพลาด เสียภาษี และผู้เสียภาษี

บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่
 - การจัดเก็บรายได้ ไม่สะดวกที่จะเดินทางมา

ส่ิงแวดล้อม นอกพื้นที่ น้าขยะ แยกก่อนทิ้ง และใหค้วามรู้     ไม่เพียงพอที่จะท้า จิตส้านึก ซ่ึงเปน็ความ

กลับมาใช้ใหม่ ยอมรับได้
มาทิ้งสองข้างทางถนน ประชาชนในการน้า ให-้-------------------------- เส่ียงที่

จัดการอบรม และฝึกอาชีพ
ประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นและ จารีตประเพณี และ งานศิลปะ จารีตประเพณี เพียงพอ ขาดผู้ประสานงานระหว่าง ตามความเหมาะสมและ

ยอมรับไม่ได้
8.บ้ารุงรักษาศิลปะ จารีต การส่งเสริมด้านศิลปะ มีการจัดท้าโครงการด้าน การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ คือ

ใหป้ระชาชนในพื้นที่เข้ามา ยอมรับได้ ถูกต้องใหก้ับประชาชน
ยอมรับไม่ได้

วัฒนธรรมอันดีของทอ้งถิ่น ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น และภูมิปญัญาทอ้งถิ่น     ไม่เพียงพอที่จะท้า ความต้องการภายในทอ้งถิ่น
ขาดการส่งเสริม โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให-้-------------------------- และปลูกฝังจิตส้านึกที่

9.ปฏิบติัหน้าที่อื่นตามที่ทาง  - แผนที่ภาษีและ  - ก้าชับเจ้าหน้าที่ใหป้ฏิบติั การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ คือ  - ท้าการออกหนังสือแจ้ง
ราชการมอบหมาย

 - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบติังาน ----------------------------  - ตรวจสอบฐานข้อมูลให้

ทะเบยีนทรัพย์สินไม่ งานตามระเบยีบด้วยความ เพียงพอ  - ประชาชนยังขาดความรู้ และทวงถามตามระเบยีบ
ครบถ้วน     ไม่เพียงพอที่จะท้า ทกุขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่

เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม เปน็ปจัจุบนั

 - ผู้มีหน้าที่ช้าระภาษี ให-้-------------------------- เสียภาษี
ไม่ใหค้วามร่วมมือ



    แบบ ปค.5 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเส
รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด้าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส้าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์  

 
ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่

 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่

 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน

ไม่สามารถติดต่อเจ้าของ เสียภาษี จึงท้าใหม้ียอดค้าง
ที่ดินใหม้าช้าระภาษีได้ ช้าระภาษี

เพื่อใหก้ารก่อสร้าง ไม่เพียงพอ ท้าใหก้าร
เปน็ไปอย่างเรียบร้อย ควบคุมงานหลายโครงการ

อาจดูแลไม่ทั่วถึง
ซ่ึงเปน็ความเส่ียงที่

 - ขาดบคุลากรผู้
ปฏิบติังานด้านงานช่าง

ลายมือชื่อ

ต้าแหน่ง
วันที่

(นายสมพงศ์  วิไล)
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเส

10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ยอมรับไม่ได้

 - ผู้ตรวจรับงานจ้าง
ขาดความรู้ในด้านการ
ควบคุมงานก่อสร้าง
ท้าใหก้ารด้าเนินงาน
เปน็ไปอย่างล่าช้า

อปท.อื่นมาช่วยคุมงาน

 - ขอใช้บญัชีต้าแหน่ง
นายช่างโยธา จาก กสถ.

 - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมี
เพื่อที่จะสามารถตรวจ
รับงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

ยอมรับได้

ศักยภาพการเรียนรู้
 - ยืมตัวนายช่างจาก

 - ส่งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างไปอบรม
การควบคุมงานก่อสร้าง


