
  แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมการปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสารณภัยเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพในการ
ใหบริการแกประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

1.  ขาดเจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทา
เทาสาธารณภัยที่ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 
2.  ครุภัณฑยาน 
พาหนะวัสดุอุปกรณ 
เครื่องใชในงานปองกัน
และ บรรเทาสาธารณ
ภัยมีไมเพียงพอตอการ
ใชงาน 

1.  มีการจัดทําคําสั่งแบงงาน  
มอบหมายหนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
2.  มีการออกคําสั่งจัดชุด
ปฏิบัติการเวร เตรียมความ
พรอมเผชิญเหตุสาธารณภัย 
ตลอด  24  ชั่วโมง 
3.  มีการจัดกิจกรรม/
โครงการเพ่ือฝกอบรมและ
ทบทวนศักยภาพ อฟพร. 
 

การควบคุมที่มีอยู
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของ
การควบคุม 
 

1.  ขาดเจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทา
เทาสาธารณภัยที่ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 
2.  ครุภัณฑยาน 
พาหนะวัสดุอุปกรณ 
เครื่องใชในงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยมีไมเพียงพอตอการ
ใชงาน 

1.  แตงตั้งหัวหนา
สํานัก งานปลัด ปฏิบัติ
หนาที่เจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.  จัดตั้งงบประมาณ
เพ่ือเปนคาบํารุง รักษา
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
ที่ใชในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให
เพียงพอตอความ
ตองการ 
 

สํานักงานปลัด 

 



แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2.กิจกรรม 
การปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 
 
วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในกลุมประชาชน ทุก
เพศทุกวัย ในเขตพ้ืนที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง 

พ้ืนที่องคการ
บริหารสวนตําบล
หนองแสง เปนรอย 
ตอระหวางตําบล
สามารถใชเปนเสน 
ทางลําเลียงยาเสพ
ติดไดงายและยาก
แกการจับกุม 

1.  ใหความรูแกผูนําชุมชนกลุม
ประชาชนท่ีเปนแกนนํา เชนอสม. 
อปพร. ฝายปกครอง ผรส.ฯ เพ่ือ
นําไปเผยแพรใหกับประชาชน
ภายในชุมชน 
2.  ฝายปกครองตําบลหนองแสง
พรอมชุดรักษาความสงบตําบล
หนองแสง เพ่ือตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในพ้ืนที่เปาหมาย 
3.  ใหความรูแกนักเรียนและเยาว 
ชนเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติด 
4. ประชาสัมพันธผานเสียงตาม
สายภายในชุมชนเก่ียวกับพิษภัย
ของยาเสพติดและโทษของผูเสพ 

การควบคุมที่มีอยู
ยังไมเพียงพอ 
เนื่องจากผูคา  
ผูเสพ รูถึงการตั้ง
จุดตรวจ/จุดสกัด  
ทําใหยากแกการ
จับกุมและ
ประชาชนไมให
ความสําคัญตอ
โทษและพิษภัย
ของยาเสพติด 
 

พ้ืนที่องคการ
บริหารสวนตําบล
หนองแสงเปน
รอย ตอระหวาง
ตําบลสามารถใช
เปนเสน ทาง
ลําเลียงยาเสพติด
ไดงายและยากแก
การจับกุม 

1.  ใหความรูแกผูนําชุมชนกลุม
ประชาชนท่ีเปนแกนนํา เชน อสม. 
อปพร. ฝายปกครอง ผรส.ฯ เพ่ือ
นําไปเผยแพรใหกับประชาชน
ภายในชุมชน 
2.  ฝายปกครองตําบลหนองแสง
พรอมชุดรักษาความสงบตําบล 
หนองแสง เพ่ือตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในพ้ืนที่เปาหมาย 
3.  ใหความรูแกนักเรียนและเยาว 
ชนเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติด 
4.  ประชาสัมพันธผานเสียงตาม
สายภายในชุมชนเก่ียวกับพิษภัย
ของยาเสพติดและโทษของผูเสพ 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3.กิจกรรม 
การปองกันและการชวยเหลือประชาชน
จากโรคติดตอ (โรคไขเลือดออก) 
 
วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันประชาชนจากโรคติดตอ
(ไขเลือดออก) 
 

1.  ประชาชนไมให
ความรวมมือและ
ไมใหความสําคัญใน
การปองกันตนเอง
จากโรคตดิตอ (โรค
ไขเลือดออก) 
2.  พื้นที่บริเวณกวาง
ทําใหเกิดน้ําทวมขัง
เปนแหลง กําเนิด
ยุงลายทําใหยากแก
การควบคุม 
 

1.  มีการพนหมอกควันเคมี 
การใสทรายอะเบท เพ่ือปอง 
กันโรคไขเลือดออก 
2.  การประชาสัมพันธให 
ประชาชนมีความรูเก่ียวกับ
การปองกันตนเองและ
บุคคลภายในครอบครัว 
จากโรคตดิตอ(โรคไขเลือด 
ออก) 
3.  รพ.สต.หนอง รวมกัน
ทํางาน ดานการ 
ปองกันโรคและควบคุมโรค 

การควบคุมที่มีอยู
ยังไมเพียงพอ เนื่อง 
จากขึ้นอยูกับสภาพ 
แวดลอมและสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

1.  ประชาชนไมให
ความรวมมือและ
ไมใหความสําคัญใน
การปองกันตนเอง
จากโรคตดิตอ (โรค
ไขเลือดออก) 
2.  พื้นที่บริเวณกวาง
ทําใหเกิดน้ําทวมขัง
เปนแหลงกําเนิด
ยุงลายทําใหยากแก
การควบคุม 
 

1.  การรณรงคให
ความรูแกประชาชน 
ในการปองกันและให
ความรูแกประชาชนใน
หมูบาน ในการปองกัน
และกําจัดยุงลาย 
2.  แจกเอกสารแผน
พับประชาสัมพันธเก่ียว 
กับการปองกันตนเอก
จากโรคตดิตอ 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินงาน หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1.กิจกรรม 
ดานงานงานจัดเก็บรายได 
 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดถูกตอง
ครบถวนเปนไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

1.  บุคลากรผูปฏิบัต ิ
งานดานจัดเก็บ
รายไดขาดความรู
และความเขาใจใน
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางและ
ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ซึ่งเปน
ระเบียบ กฎหมายตัว
ใหมที่เริ่มใชใน
ปงบประมาณ 2563 
 

1.  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. 2562 
2.  พระราชาบัญญัติวินัยการเงิน
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
4)  พ.ศ. 2561 
4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1.  บุคลากรผูปฏิบัต ิ
งานดานจัดเก็บรายได
ขาดความรูและความ
เขาใจในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางและระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวของ 
ซึ่งเปนระเบียบ 
กฎหมายตัวใหมที่เริ่ม
ใชในปงบประมาณ 
2563 
 

1.  บุคลากรผู 
ปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี
ไมเพียงพอ  ผู 
ตรวจฎีกา  ผูจาย 
เงินและผูบันทึก
บัญชี  เปนบุคคล 
คนเดียวกัน 
 

1.  ใหผูอํานวยการ
กองคลังควบคุม 
ดูแลอยางใกลชิด 
2.  สงเจาหนาที่  
ที่เก่ียวของเขารับ
การอบรมกฎหมาย
ดังกลาว 
 

กองคลัง 

 



แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมงานสํารวจ  ออกแบบ  
เขียนแบบกอสราง 
 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
กอสราง ใหไดตามขอกําหนดของแบบ
กอสรางและบริหารจัดการเปนไปตาม
ระเบียบและโปรงใส ใชอุปกรณเครื่อง 
มือเทาที่มีอยูอยางประหยัดและคุมคา
มากที่สุด 

 

1.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
มีไมเพียงพอ จึงทําใหการ
ปฏิบัติงานไมสมบูรณ เชน 
งานสํารวจระดับหรือแนว
ตางๆตองใชบุคลากร 
อยางนอย  4  คน          
2.  เครื่องมือเครื่องใชใน
การปฏิบัติงานไมเพียงพอ  
เชนครุภัณฑสํารวจ   

 

1.  ขออัตราบุคลากรของ
กองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลหนองแสงเพ่ิมไป
ที่  
ก.อบต.จ.ปราจีนบุร ี                                         
2.  เจาหนาที่นําเครื่องมือ
เครื่องใชสวนตัวมาชวยใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิม
ความคลองตัว  เชน
คอมพิวเตอรชนิดพกพา 

 

การควบคุมมีความ
เสี่ยงคอือุปกรณ
คอมพิวเตอรที่นํา 
มาใชงานทําให
เครื่องมีปญหาใน
การทํางาน เชน
ความเร็วของเครื่อง
ในการทํางาน หรือ
ไวรัสคอมพิวเตอร  

 

1.  เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 
จึงทําใหการปฏิบัติงาน
ไมสมบูรณ เชน งาน
สํารวจระดับหรือแนว
ตางๆตองใชบุคลากร 
อยางนอย  4  คน          
2.  เครื่องมือเครื่องใชใน
การปฏิบัติงานไมเพียง 
พอ เชนครุภัณฑสํารวจ   

 

1.  การใชกฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวของ  
2.  การสงเจาหนา 
ที่เขารับการอบรม
เก่ียวกับการสํารวจ  
ออกแบบ เขียน
แบบ และบริหาร
จัดการเปนไปตาม
ระเบียบ 

กองชาง 

 



แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินงาน หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมงานควบคุมงานกอสราง 
 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหงานควบคุมอาคาร ไดตามขอ 
กําหนดของแบบกอสราง และเปนไป
ตามระเบียบและโปรงใส รวมถึงใช
อุปกรณเครื่องมือเทาที่มีอยูอยาง
ประหยัดและคุมคามากที่สุด 

1.  การกอสรางโครงสราง
และวัสดุกอสรางบางสวน
ไมไดตามมาตรฐานหรือตาม
ขอกําหนดของแบบกอสราง                                                                  
2.  เจาหนาที่ผูควบคุมงาน   
มีเพียง  2  คน  ทําใหการ
ควบคุมงานกอ สรางหลาย
โครงการอาจดูแลไมทั่วถึง
และพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา  
จึงทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแสงอาจเสีย 
เปรียบผูรับจางได 
 

1.  จัดใหมีการตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณกอนใชงาน 
และใหไดรับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจ 
การจางกอนการใชงานทุก
ครั้ง                                          
2.  ใหโบนัสแกเจาหนาที่ผู 
ปฏิบัติงานเพื่อเปนการสราง
แรงจูงใจและจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 

เจาหนาที่ผูปฏิบัต ิ
งานตรวจสอบ วัสดุ
อุปกรณกอนการใช
งานไมทั่วถึงและ
บางสวนไมไดผาน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ตรวจการจางกอน
การใชงาน 

1.  การกอสราง  โครงสราง
และวัสดุกอสรางบางสวน
ไมไดตามมาตรฐานหรือตาม
ขอกําหนดของแบบกอสราง                                                                  
2.  เจาหนาที่ผูควบคุมงาน 
มีเพียง  2  คน  ทําใหการ
ควบคุมงานกอ สรางหลาย
โครงการอาจดูแลไมทั่วถึง
และพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา  
จึงทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแสงอาจเสีย 
เปรียบผูรับจางได 
 

1.  การใชกฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวของ 
2.  การสงเจาหนา 
ที่เขารับการอบรม
เก่ียวกับการควบ 
คุมการกอสรางและ
บริหารจัดการเปน 
ไปตามระเบียบ 

กองชาง 

 



แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีการเนินการดาน
สาธารณะโดยจัดใหมีและดูแล
รักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
สําหรับประชาชนเพ่ือพัฒนาเมือง
ใหนาอยูนาอาศัยอยางย่ังยืน 
 

1.  เจาหนาที่ผูปฏิบัต ิ
งานมีไมเพียงพอจึงทําให
การปฏิบัติงานไม
สมบูรณ                         
2.  เจาหนาที่ไมมีความ
เชี่ยวชาญในดานเทคนิค
ของระบบงานตาง ๆ  
เชน ประปา ไฟฟา   

1.  ขออัตราบุคลากร
ของ 
กองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลหนองแสงเพ่ิม
ไปที่ ก.อบต.จ.ปราจีนบุร ี                                         
2.  จัดสงเจาหนาที่เขา
รับการอบรมเก่ียวกับ
งานที่ปฏิบัติอยูซึ่งจะ
สามารถนํามาแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน
ได 
 

1.  ไมมีเจาหนาที่ที่
จะโอนยายมากอง
ชาง 
2.  งบประมาณมี
ไมเพียงพอในการ
เขารับการอบรม 

1.  เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน มีไม
เพียงพอจึงทําใหการ
ปฏิบัติงานไมสมบูรณ                 
2.  เจาหนาที่ไมมีความ
เชี่ยวชาญในดานเทคนิค
ของระบบงานตาง ๆ 
เชน ประปา  ไฟฟา   

1.  ขออัตราบุคลากรของกองชาง 
องคการบริหารสวนตําบลหนอง
แสง เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ.
ปราจีนบุร ี                                                           
2.  ใหเจาหนาที่ตรียมพรอม
สําหรับการบริการงานดาน
สาธารณูปโภค อยางสม่ําเสมอ  
และมีการฝกปฏิบัติการแกไข
ปญหาเรงดวนอยางสม่ําเสมอ  
3.  สงเจาหนาที่เขารับการฝก 
อบรมงานดานสาธารณูปโภคและ
ขอรับคําปรึกษาจากหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง  เชน การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค  การประปา
สวนภูมิภาค ฯลฯ 
 

กองชาง 



แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4.กิจกรรมงานผังเมือง 
 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจเรื่องกฎหมายขอ
บัง คับของการผังเมืองและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวของที่จะ 
ตองนํามาใชบังคบัประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตกอสราง
อาคาร เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาเมืองดานการ
คมนาคมขนสงสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดลอม 

1.  เจาหนาที่ไมมีความ
เชี่ยวชาญเก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมายเก่ียว 
กับการผังเมืองและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวของที่ตองปฏิบัติให
ถูกตอง ตามวัตถุประสงคของ
การขออนุญาตกอสรางอาคาร                                                               
2.  การประชาสัมพันธเผยแพร
ความรูเก่ียวกับกฎหมายการผัง
เมืองและกฎหมายอื่นที่เก่ียว 
ของที่จะตองนํามาใชประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตกอสราง
อาคารใหประชาชนยังไม
เพียงพอ จึงทําใหประชาชนยัง
ไมเขาใจในระเบียบกฎหมาย
ดังกลาว 

1.  จัดสงเจาหนาที่
เขารับการอบรม
เก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ
เก่ียวกับการปฏิบัติ 
งานดานผังเมือง 
2.  ประชาสัมพันธ
เก่ียวกับกฎหมายการ
ผังเมืองและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของที่จะ 
ตองนํามาใชประกอบ 
การพิจารณาอนุญาต
กอรางอาคารให
ประชาชน 

1.  งบประมาณมี
ไมเพียงพอในการ
เขารับการอบรม 
2.  การประชา 
สัมพันธสรางความ
เขาใจเก่ียวกับการ
บังคับใชยังไมทั่วถึง  
และประชาชนยัง
ขาดความเขาใจใน
การบังคบัใช
กฎหมายควบคุม
อาคาร 

1.  เจาหนาที่ไมมีความเชี่ยว 
ชาญเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย
เก่ียวกับการผังเมืองและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวของที่ตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามวัตถุ 
ประสงค ของการขออนุญาต
กอสรางอาคาร                                                               
2.  การประชาสัมพันธเผยแพร
ความรูเก่ียวกับกฎหมายการผัง
เมืองและกฎหมายอื่นที่เก่ียว 
ของที่จะตองนํามาใชประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตกอสราง
อาคารใหประชาชนยังไมเพียง 
พอ จึงทําใหประชาชนยังไม
เขาใจในระเบียบกฎหมาย
ดังกลาว 

1.  ขออัตราบุคลากรของ
กองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลหนองแสง เพ่ิม
ไปที่ ก.อบต.จ.ปราจีนบุร ี                                                                
2.  ปรึกษาหารือกับ
ผูเชี่ยวชาญที่สํานักงาน 
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด  
3.  คนหาขอมูลเก่ียวกับ
กฎหมายการผังเมือง และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวของที่
จะตองนํามาใชประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตกอ
รางอาคารใหประชาชน
หมูบานไดเขาใจ 

กองชาง 



แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนนิงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม 
งานบริหารการศึกษา 
 
วัตถุประสงค 
1.1  เพ่ือใหการปฏิบัติงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปฐมวัย งานนิเทศและประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ 
ที่ไดรับมอบหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับอยางมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 
 

๑.  ครูผูดูแลเด็กและผูชวย
ครูผูดูแลเด็กยังขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวของกับงาน
การศกึษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดทําแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความสําคัญกับการเบิกจาย
งบประมาณ 
 

๑.  จัดสงเจาหนาที่เขา
รับการอบรมการจัดทํา
หลักสูตร ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
๒.  จัดแบงหนาที่
รับผิดชอบอยางชัดเจน 

 

๑.  การประเมินผล
จากผูบังคับบัญชา 
๒.  ประเมินผลจาก
การปฏิบัติงาน 

 

๑.  ครูผูดูแลเด็กและผูชวย
ครูผูดูแลเด็กยังขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวของกับงาน
การศกึษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดทําแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความสําคัญกับการเบิกจาย
งบประมาณ 
 

๑.  จัดสงพนักงานสวน
ตําบลที่มีสวนเก่ียวกับของ 
รวมทั้งครูผูดูแลเด็กและ
ผูชวยผูดูแลเด็ก  เขารับการ
อบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัติงาน 
 

กองการศึกษาฯ   



แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินงาน หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.๒  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที่ 
 

๑.  ไมมีบุคลากรดานนักวิชา 
การศกึษา 
๒.  ไมมีเจาหนาที่การเงิน
และบัญชีของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองแสง 
๓.  ไมมีเจาหนาที่พัสดุของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองแสง 
๔.  ขาดการเขารับการ
อบรม 
 

๑.  รับโอนจากหนวย 
งานอ่ืนหรือใหผูเก่ียว 
ของ เชน รับโอนจาก
ขาราชการครู 
 

๑.  การประเมินผล
จากผูบังคับบัญชา 
๒.  การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 
 

๑.  ไมมีบุคลากรดานนักวิชา 
การศกึษา 
๒.  ไมมีเจาหนาที่การเงิน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองแสง 
๓.  ไมมีเจาหนาที่พัสดุของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองแสง 
๔.  ขาดการเขารับการ
อบรม 

๑.  สรรหาบุคลากร
เพ่ิมตามแผนอัตรา 
กําลัง 
๒.  สงบุคลากรเขา
รับการอบรม 
 

กองการศึกษา ฯ   

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมงานธุรการ 
 
วัตถุประสงค 
๑.1  การดําเนินการตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการลาชา 

๑.  ระเบียบ ขอบังคบัที่
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสงมายัง อบต.
หนองแสง ลาชาและเมื่อ
เสนอหนังสือแลวผูบังคับ 
บัญชาไมสั่งการ จึงทําให
เกิดความลาชาในทาง
ปฏิบัต ิ

๑.  การตรวจสอบ
คนหาขอมูลปจจุบัน 
จากทางอินเตอรเน็ต 
เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมลวงหนา
และสามารถปฏิบัติงาน
ไดทันทีที่ไดรับหนังสือ 
 

๑.  การประเมินผล
จากผูบังคับบัญชา 
๒.  การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 

๑.  ระเบียบ ขอบังคบัที่
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสงมายัง อบต.
หนองแสง ลาชาและเมื่อ
เสนอหนังสือแลวผูบังคับ 
บัญชาไมสั่งการ จึงทําให
เกิดความลาชาในทาง
ปฏิบัต ิ
 

๑.  เนนย้ําให
เจาหนาที่ติดตาม 
ขอมูลขาวสารตางๆ 
อยางตอเนื่องและ 
ติดตามคําสั่งจาก
ผูบังคบับัญชา
เสมอๆ 
 

กองการศึกษา ฯ   



แบบ ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินงาน หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1.๒  เพ่ือใหการติดตามประเมินผล
การใชจายเงินงบประมาณหมวดเงิน 
อุดหนุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการขอรับการสนับสนุนงบ 
ประมาณ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๑.  หนวยงานที่ไดรับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการดําเนิน 
งานและใชจายเงิน
ของปงบประมาณที่
ผานมาลาชาหรือบาง
โครงการไมได
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

๑.  การพิจารณาสนับ 
สนุน งบประมาณใหแก
หนวยงานตางๆ เปนไป
ตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย
เก่ียวกับหลักเกณฑการ
ตั้งงบประมาณและการ
ใชจายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๑.  การควบคุมที่มี
อยูสามารถปองกัน
และลดความเสี่ยง
ได ถามีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมที่
กําหนด 
 

๑.  หนวยงานที่ไดรับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการดําเนิน 
งานและใชจายเงิน
ของปงบประมาณที่
ผานมาลาชาหรือบาง
โครงการไมได
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

๑.  กําหนดใหหนวยงานที่ไดรับ
สนับสนุนงบประมาณดําเนิน 
การรายงานสรุปผลการใชงบ 
ประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ 
วัน นับแตโครงการแลวเสร็จ 
หรือหากเปนโครงการที่ดําเนิน 
การตลอดปงบประมาณ  เชน 
โครงการอาหารกลางวัน  ให
รายงานหลัง สิ้นปงบประมาณ 
๒.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
ที่หนวยงานอ่ืนขอรับเงิน
อุดหนุน 

กองการศึกษา ฯ   

 
อวยพร รุประมาณ 

      (นายอวยพร  รุประมาณ) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

                  วันที ่ 23   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2563 


