
แบบ ปค. 5 
องค
การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  31  กันยายน 2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน�วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ี
มีอยู� 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมี
อยู� 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑. โครงการป6องกันและแก7ไขป9ญหายา
เสพติด 
 เพ่ือสนับสนุนนโยบายในการใช�กีฬาเป�น
เครื่องมือต�อต�านยาเสพติด และให�อยู�
ห�างไกลยาเสพติด 
 

ผู�เข�าร�วมโครงการยังมี
จํานวนน�อยเม่ือ
เปรียบเทียบกับจํานวน
ประชากร 
 

๓.จัดโครงการกีฬา
ด�านยาเสพติดเพ่ือให�
เยาวชนได�ใช�เวลาว�าง
ให�เกิดประโยชน- 

ประเมินผลจาก
จํานวนเยาวชนและ
ประชาชนเข�าร�วม
ตามโครงการป.องกัน
และแก�ไขป/ญหายา
เสพติด 

 

ผู�เข�าร�วมโครงการ
ยังมีจํานวนน�อย
เม่ือเปรียบเทียบกับ
จํานวนประชากร 
 

1. ประชาสัมพันธ-
โครงการให�
ประชาชนทราบอย�าง
ท่ัวถึงโดยการ
ประชาสัมพันธ-เสียง
ตามสายตามหมู�บ�าน 
 ๒. จัดโครงการ
อบรมให�ความรู�
เก่ียวกับโทษของยา
เสพติด 

นักวิเคราะห-
นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
องค
การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  31  กันยายน 2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน�วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู� 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู� การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. โครงการรณรงค
ป6องกันควบคุม
ไข7เลือดออก ประจําป< 2561 
- เพ่ือให�มีการดําเนินการรณรงค-ป.องกัน
ควบคุมโรคอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�
ประชาชนมีความรู�และให�ความร�วมมือใน
การป.องกันควบคุมโรคไข�เลือดออก 
- เพ่ือลดค�าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย
อย�างต�อเน่ืองเพ่ือหวังผลในการควบคุม
การเกิดโรค 
 

- ทรายอะเบทท่ีใช�กําจัด
ลูกนํ้า ไม�มีประสิทธิภาพ 
ไม�สามารถใช�กําจัดลูกนํ้า
ยุงลายได� 
- ประชาชนไม�ให�ความ
ร�วมมืออย�างจริงจังใน
การกําจัดแหล�ง
เพาะพันธุ-ยุงในชุมชน 
 

- แจกทรายอะเบท 
- พ�นหมอกควันทุก
หมู�บ�าน 
- ประชาสัมพันธ-
ข�าวสารให�ความรู�
แก�ประชาชนทาง
หอกระจายข�าว 
- แจก แผ�นพับ
เก่ียวกับโรค
ไข�เลือดออกและ
การกําจัดแหล�ง
เพาะพันธุ-ลูกนํ้า
ยุงลาย 

จากการควบคุมท่ีมี
อยู�ยังไม�เพียงพอ
เน่ืองจากยังมี
จํานวนผู�ป;วยโรค
ไข�เลือดออกเพ่ิมข้ึน
ในป<ท่ีผ�านมา 

ทรายอะเบทท่ีใช�
กําจัดลูกนํ้า ไม�มี
ประสิทธิภาพ ไม�
สามารถใช�กําจัด
ลูกนํ้ายุงลายได� 
- ประชาชนไม�ให�
ความร�วมมืออย�าง
จริงจังในการกําจัด
แหล�งเพาะพันธุ-ยุงใน
ชุมชน 
 

- จัดอบรมให�ความรู�
และจัดประชาคมใน
หมู�บ�านอย�างจริงจัง
เพ่ือหามาตรการ
ร�วมกันในการป.องกัน
และแก�ไขป/ญหาโรค
ไข�เลือดออกเช�น 
ความร�วมมือในการ
ใส�ทรายอะเบท การ
คว่ํากะลา มีการ
กําจัดและทําลาย
แหล�งเพาะพันธุ-ลูกนํ้า
ยุงลายทุกหลังคา
เรือน 
 

เจ�าพนักงาน
สาธารณสุข 



แบบ ปค. 5 
องค
การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  31  กันยายน 2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน�วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหน�วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค
 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู� 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมี
อยู� 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 
3. สารสนเทศและเทคโนโลยี 
  เพ่ือให�มีสถานท่ีให�บริการ
ประชาชนได�รับความสะดวก 
รวดเร็วในการค�นคว�าหาข�อมูลผ�าน
ระบบอินเตอร-เน็ต  
 

 
 
 
ผู�รับบริการไม�ได�รับความ
สะดวกในการใช�บริการ
อินเตอร-เน็ต 
เครื่องอินเตอร-เน็ตท่ี
ให�บริการชํารุดเน่ืองจาก
หมดสะภาพในการใช�
งาน 

 
 
 
ให�ผู�ใช�บริการใช�
เครื่องท่ีอยู�ภายใน
สํานักงานในการ
บริการอินเตอร-เน็ต
แทน 

 

 

จากจํานวนผู�มารับ
บริการใช�อินเตอร-เน็ต
ในแต�ละวัน 

 

 
 
 
ผู�รับบริการไม�ได�รับ
ความสะดวกในการ
ใช�บริการ
อินเตอร-เน็ต 
เครื่องอินเตอร-เน็ต
ท่ีให�บริการชํารุด
เน่ืองจากหมดสะ
ภาพในการใช�งาน 

- อบรมพัฒนาศักยภาพของ 
อสม. 

จัดต้ังงบประมาณไว�ใน
ข�อบัญญัติเพ่ือซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร-ใหม� เพ่ือใช�
สําหรับให�บริการ
อินเตอร-เน็ตสําหรับ
ประชาชนผู�รับบริการ 

 
 
 
สํานักปลัด 
 

 
 
 



แบบ ปค. 5 
องค
การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  31  กันยายน 2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน�วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหน�วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค
 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ี
มีอยู� 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมี
อยู� 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมการฟ@Aนฟูกลุ�มอาชีพในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองปลิง 
 เพ่ือส�งเสริมพัฒนาสนับสนุนให�กับกลุ�มอาชีพ
ในตําบลหนองปลิงได�มีรายได�ในกลุ�มท่ีมี
ผลิตภัณฑ-ท่ีได�มาตรฐานสามารถส�งไป
จําหน�ายในตลาดได�อย�างย่ังยืน 
 

กลุ�มอาชีพขาดฝ<มือ
ทักษะความรู� ความ
เข�าใจในการผลิตสินค�า 
การบริหารจัดการใน
กลุ�มท่ีไม�มี
ประสิทธิภาพ 

1. ออกคําสั่งแต�งต้ัง
แบ�งงาน 
2. มีการฝEกอบรม 
ศึกษาดูงานเพ่ือให�
เกิดความรู� ทักษะ
สร�างสรรค-ในกลุ�ม
มากข้ึน 
3.กําหนดแนวทาง
แผนงานระหว�าง 
อบต.กับกลุ�มอาชีพ
ให�ชัดเจน มีการ
ประชุมติดตามและ
ประเมินผลร�วมกัน 
 

1. มีการจัดต้ัง
งบประมาณไว�ใน
ข�อบัญญัติสําหรับการ
ฝEกอบรมให�กับกลุ�ม
อาชีพ มีการประชุม
ร�วมกันเพ่ือแก�ป/ญหา 
อุปสรรคในการ
ดําเนินงานมีการ
ฝEกอบรมศึกษาดูงาน
เพ่ือเป�นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กลุ�มอาชีพขาดฝ<มือ
ทักษะความรู� ความ
เข�าใจในการผลิต
สินค�า การบริหาร
จัดการในกลุ�มท่ีไม�
มีประสิทธิภาพ 

แต�งต้ัง
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
กลุ�มอาชีพ เพ่ือ
รายงานให�
ผู�บริหารท�องถ่ิน
ได�ทราบต�อไป 
 

นักพัฒนาชุมชน 
 

 



 
 

แบบ ปค. 5 
องค
การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  31  กันยายน 2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน�วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหน�วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค
 

 
 

ความเส่ียง 

 
 

การควบคุมภายในท่ีมี
อยู� 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียัง
มีอยู� 

 
 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
 

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

5. งานการเงินและบัญชี 
กิจกรรม 
การบันทึกบัญชีด�วยระบบ
คอมพิวเตอร- 
  เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีการเงิน 
บันทึกบัญชีด�วยระบบ
คอมพิวเตอร-อย�างถูกต�องและ
ทันเวลา 
 

เน่ืองจากการบันทีก
บัญชีด�วยคอมพิวเตอร-
มีการลงข�อมูลหลาย
ส�วนทําให�ข�อมูลไม�
ตรงกัน 
 

๑. ยังจัดทําการบันทึก
บัญชีด�วยมือเป�นป/จจุบัน 

๑. ยังไม�สามารถบันทึก
บัญชีด�วยระบบ
คอมพิวเตอร-ได� เพราะ
การบันทึกบัญชีด�วย
ระบบคอมพิวเตอร-ต�องมี
การลงข�อมูลหลายด�าน 

เน่ืองจากการ
บันทีกบัญชีด�วย
คอมพิวเตอร-มี
การลงข�อมูล
หลายส�วนทําให�
ข�อมูลไม�ตรงกัน 
 

๑.  มีการประสานงานกันระหว�าง
เจ�าหน�าท่ีท่ีบันทึกข�อมูลแต�ละ
ส�วน 

 
งานการเงินฯ 

 
 



แบบ ปค. 5 
องค
การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  31  กันยายน 2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน�วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหน�วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค
 

 
 

ความเส่ียง 

 
 

การควบคุมภายในท่ีมี
อยู� 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียัง
มีอยู� 

 
 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
 

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

6. กิจกรรม การจัดเก็บ
รายได7 
   เพ่ือให�การจัดเก็บรายได�
เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
จัดเก็บได�ครบถ�วน 
 

จัดเก็บไม�ครบทุกร�าน
เน่ืองจาก 
ร�านค�าท่ีเปJดให�บริการ
ใหม� ไม�ได�แจ�งให�
องค-การบริหารส�วน
ตําบลทราบ 

ให�เจ�าหน�าท่ีจัดเก็บ
รายได�ออกสํารวจร�านค�า
ท่ีเปJดใหม�และแจ�งให�
ผู�นําชุมชน และสมาชิก 
อบต.แจ�งให� องค-การ
บริหารส�วนตําบลหนอง
ปลิงทราบ กรณีท่ีมี
ร�านค�าเปJดใหม� 

จากการจัดเก็บรายได�ท่ีมี
จํานวนเงินเพ่ิมมากข้ึน 

 

จัดเก็บไม�ครบ
ทุกร�าน
เน่ืองจาก 
ร�านค�าท่ีเปJด
ให�บริการใหม� 
ไม�ได�แจ�งให�
องค-การบริหาร
ส�วนตําบลทราบ 

- ทําหนังสือแจ�ง กํานัน 
ผู�ใหญ�บ�าน สมาชิก อบต.
ประชาสัมพันธ-ให�ร�านค�าท่ีเปJด
ใหม�มาแจ�งให�องค-การบริหารส�วน
ตําบลหนองปลิงทราบเพ่ือท่ีจะได�
ทําเป�นฐานข�อมูลในการจัดเก็บ
ภาษีต�อไป 

-เจ�าหน�าท่ีจัดเก็บออกสํารวจ
ร�านค�าตามหมู�บ�านท่ี อบต.
รับผิดชอบเพ่ือจะได�ข�อมูลท่ีเป�น
ป/จจุบันมากข้ึน 

จพง.จัดเก็บ
รายได� 

 



แบบ ปค. 5 
องค
การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  31  กันยายน 2561 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน�วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค
 

 
 

ความเส่ียง 

 
 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู� 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู� 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

7. กิจกรรมการบริหาร
พัสดุ 
ด7านการจัดซ้ือจัดจ7าง 
งานพัสดุ 
  เพ่ือให�การจัดซ้ือจัดจ�าง
เป�นไปตามแผนการจัดหา
พัสดุประจําป< 
 

มีวัสดุไม�เพียงพอ
สําหรับการใช�งาน 
ทําให�เกิดการล�าช�า
ในการปฏิบัติงาน 

สํารวจความต�องการ
ใช�พัสดุในการจัดซ้ือ
ในแต�ละครั้ง 

การสํารวจความ
ต�องการใช�พัสดุใน
การจัดซ้ือในแต�ละ
ครั้งทําให�เกิดการ
ล�าช�า ไม�เป�นไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
ประจําป< 

มีวัสดุไม�เพียงพอสําหรับการใช�งาน 
ทําให�เกิดการล�าช�าในการปฏิบัติงาน 
 
 

ซ้ือวัสดุให�เป�นไปตาม
แผนการจัดซ้ือจัดจ�าง 

จพง.พัสดุ 

 
 
 
 



 
แบบ ปค. 5 

องค
การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  31  กันยายน 2561 
 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน�วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหน�วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค
 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ี
มีอยู� 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมี
อยู� 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

8. กิจกรรมการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุของ
กองช�าง 
  เพ่ือให�รู�ว�ามีวัสดุอุปกรณ-เพียงพอต�อการใช�
งานอย�างทันที 
 

วัสดุต�างๆ ไม�เพียงพอ 
เน่ืองจากเจ�าหน�าท่ีใน
กองช�างจัดทําทะเบียน
คุมวัสดุไม�เป�นป/จจุบัน
ทําให�ไม�รู�ว�ามีวัสดุ
คงเหลือเท�าไร 
 

- ซ้ือวัสดุต�างๆ เม่ือ
ต�องการใช�แต�ละครั้ง 
 

- มีวัสดุต�างๆ 
เพียงพอต�อการใช�
งาน 
 

วัสดุต�างๆ ไม�
เพียงพอ 
เน่ืองจากเจ�าหน�าท่ี
ในกองช�างจัดทํา
ทะเบียนคุมวัสดุไม�
เป�นป/จจุบันทําให�
ไม�รู�ว�ามีวัสดุ
คงเหลือเท�าไร 
 

ให�จัดทําทะเบียน
คุมวัสดุอย�างเป�น
ป/จจุบันเพ่ือจะได�
ทราบว�ามีวัสดุ
คงเหลือเพียงพอ
ต�อการใช�งาน
หรือไม� 
 

 

 
ผู�รายงาน 

             (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
           นายกองค-การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
           วันท่ี  29  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561     



 


