
 
 

                                                                                                                                                                 แบบ  ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 

                                                                                                                  
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กําหนด
เสร็จ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สํานักปลัด 
1. กิจกรรมโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 
วัตถุประสงค 
เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ดวยการพัฒนาชุมชนระดับ
ฐานราก คือ ตําบล หมูบาน 
ใหมีความเขมแข็งและมี
ศักยภาพในการเสริมสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเองได
อยางตอเนื่อง 

 
1. กลุมอาชีพหรือ
กลุมเกษตรกรชําระ
หนี้ไมตรงตามสัญญา 
 

2. กลุมอาชีพหรือ
กลุมเกษตรกรไม
ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ 
 

 
1. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
จัดทําบัญชีแสดงรายการ      
ยืมเงินและการชําระเงินทุน
หมุนเวียนใหเปนปจจุบัน 
2. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทํา
หนังสือแจงเตือนการชําระหนี้  
เมื่อใกลถึงวันครบกําหนด  
ชําระหนี้ 

 

 
1. การกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
ทําใหการควบคุมที่มี
อยูเพียงพอในระดับ
หนึ่งแตยังไมเพียงพอ
ตอการบรรลุผล
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

 
1. กลุมอาชีพหรือ 
กลุมเกษตรกรชําระหนี้
ไมตรงตามสัญญา 
 

2. กลุมอาชีพหรือ 
กลุมเกษตรกรไมปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 

 

 
1. อบรมกลุมอาชีพหรือ  
กลุมเกษตรกรใหเขาใจถึง
วัตถุประสงคของโครงการและ
การผิดนัดในการชําระหนี้ 
 

2. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
จัดทําบัญชีแสดงรายการ    
ยืมเงินและการชําระเงินทุน
หมุนเวียนใหเปนปจจุบัน 
 

 

 
สํานักงาน

ปลัด 
 
 
 
 
 

นักพัฒนา
ชุมชน 
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องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กําหนด
เสร็จ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมการใชรถยนต
ของหนวยงานและการ
บํารุงรักษา 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหการใชรถยนตของ
หนวยงานมีความเหมาะสมกับ
ประเภทการใชงาน และไดรับ
การบํารุงรักษาใหมีสภาพใช
งานไดดีอยูเสมอ 
 

 
1. พนักงานขับ
รถยนตขาดความ
รอบคอบ เอาใจใส
ดูแลรถยนตและ ขาด
ความระมัดระวังใน
การขับข่ี ทําให
รถยนตอาจชํารุด
เสียหายเร็ว  

 
1. มีคําสั่งแบงงานใหเจาหนาที่
รับผิดชอบรถยนตแตละคัน
พรอมการใชรถยนตใหชัดเจน 
2. หัวหนาสํานักงานปลัด 
ควบคุมและมอบหมายใหเจา
พนักงานขับรถยนตทุกคัน
ควบคุมเข็มไมลกอนรถออกและ
รายงานการควบคุมใหทราบ
เปนประจําทุกเดือน 

 

 
1. การควบคุมที่มี 
อยู  ยังไมเพียงพอ 
เนื่องจากขึ้นอยูกับ
สถานการณ 

 
1. การใชรถยนต
สวนกลางบางครั้ง
พนักงานขับรถลาหรือ
มีเหตุใหไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ทําให
การไปติดตอราชการ
จําเปนตองมีคนขับรถ
แทน ซึ่งอาจไมอยูใน
ภาระหนาที่หรือความ
รับผิดชอบของบุคคล
นั้น 

 

 
1. ผูบริหารไดวากลาว
ตักเตือนและใหพนักงานขับ
รถทุกคันรับผิดชอบ
บํารุงรักษารถยนตแตละคันให
มีสภาพดี สามารถใชงานไดดี
อยูเสมอ หากเกิดเหตุชํารุด
เสียหายใหแตละคน
รับผิดชอบ และรีบแจงให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
เหนือตนขึ้นไปทราบทันที 
2. ใหเจาหนาที่พัสดุติดตาม
ตรวจสอบสภาพรถยนตให
สามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 

 
สํานักงาน

ปลัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

                                                                                                                                                                        แบบ  ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการจัดทําประชาคม 
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม รวมคิด  
รวมทํา รวมแกไขปญหาในทองถิ่น  
อยางแทจริง 

 
1. ประชาชนไมให
ความสนใจในการ
ประชุมประชาคม
หมูบาน เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 
และไมมีการเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม ที่
ตองการแกไขปรับปรุง
ในชุมชน 
 

 
1. ทําหนังสือ
ประชาสัมพันธผานที่
ประชุมประจําเดือน และ
สงหนังสือราชการให
ประชาชนทราบเพื่อเขา
รวมกิจกรรมทุกครั้ง 

 

 
1. การควบคุมที่มี
อยูเพียงพอ 
สามารถลดความ
เสี่ยงตามที่ระบุไว
ไดในระดับหนึ่ง 
 

 
1. ประชาชนยังไม
เขาใจถึงผลดีของ
การเขารวมประชุม
ประชาคม จึงทําให
เขารวมประชุม
ประชาคมหมูบาน
นอย 
 

 
1. ประชุมชี้แจงผานกิจกรรม
ที่ลงพื้นที่ใหประชาชน
ตระหนักเห็นความสําคัญของ
การมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น 
2. สรางแรงจูงใจในการเขา
รวมประชุมประชาคม เชน 
การจับสลากรางวัลสําหรับ   
ผูมารวมกิจกรรม เปนตน 

 
 
 
 
 
นักวิเคราะห 

 
 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                        แบบ  ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
1. กิจกรรมงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได 
 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหการจัดเก็บรายได
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
จัดเก็บไดครบถวนถูกตองไมมี
ลูกหนี้คางชําระ เปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. ประชาชนยังขาด
ความรูความเขาใจ   
ในเรื่องของการ     
เสียภาษ ี
2. ประชาชน
บางสวนมาชําระภาษี
ลาชา ไมตรงตามวัน 
เวลาที่กําหนด 
 

1. สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  
เขารับการอบรม  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู 
2. จัดการประชาสัมพันธ  
อยางตอเนื่อง 
3. การออกพื้นท่ี  เพื่อเปนการ
ใหบริการแกประชาชนผูเสีย
ภาษี 
 

1. การกําหนด     
แนวทางการ
ปฏิบัติงานมีผลดีตอ
การควบคุมในระดับ
หนึ่ง แตยังไม
เพียงพอตอการ
บรรลุผลสําเร็จ   
ตามวัตถุประสงค 

1. ประชาชนยังขาด
ความรูความเขาใจ   
ในเรื่องของการ     
เสียภาษ ี
2. ประชาชนบางสวน
มาชําระภาษีลาชา    
ไมตรงตามวัน เวลาที่
กําหนด 
 

1. จัดทําสื่อในการ
ประชาสัมพันธ เชน ปาย  
แผนพับประชาสัมพันธการ
ชําระภาษีประจําป 
2. แจงหนังสือทวงถาม    
ตามระเบียบทุกขั้นตอน     
ตอผูเสียภาษี 

กองคลัง 
 

 
 
ผอ.กองคลัง 
นักวิชาการ
เงินและ
บัญช ี

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                       แบบ  ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมการลงทะเบียน/
การเบิกจายพัสดุ/การ
ตรวจสอบพัสดุ/การจําหนาย
พัสดุ 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหการปฏิบัติงานพัสดุ
ถูกตองตามกฎหมาย/ระเบียบ
หนังสือสั่งการและมี
ประสิทธิภาพ 

 
1. บันทึกประวัติการ
ซอมแซมและ
บํารุงรักษาไมเปน
ปจจุบันทําใหไม
ทราบสภาพอายุการ
ใชงาน  และคาเสื่อม
ของพัสดุ 
2. ระเบียบ  
กฎหมาย  หนังสือสั่ง
การ และมติ ครม.   
มีการเปลี่ยนแปลง       
ไมสอดคลองกับ
สภาพปจจุบันทําให
ยากตอการ
ปฏิบัติงาน 

 
1. จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ 
ครุภัณฑ และทรัพยสินที่มีอยูใน
การควบคุม  และบันทึก
รายงานการซอมแซม 
บํารุงรักษาทุกครั้ง 
2. ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
บริหารราชการ พ.ศ.2535 
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
3. ตรวจสอบ พัสดุ ครุภัณฑ 
ประจําปอยางสม่ําเสมอ 
4) มีการจําหนายพัสดุที่ชํารุด  
สูญหายทุกป 
 

 
1. การกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานมี
ผลดีตอการควบคุม
ในระดับหนึ่ง แตยัง
ไมเพียงพอตอการ
บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

 
1. บันทึกประวัติการ
ซอมแซมและ
บํารุงรักษาไมเปน
ปจจุบันทําใหไมทราบ
สภาพอายุการใชงาน  
และคาเสื่อมของพัสดุ 
2. ระเบียบ  กฎหมาย  
หนังสือสั่งการ และมติ 
ครม. มีการ
เปลี่ยนแปลง ไม
สอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันทําใหยากตอ
การปฏิบัติงาน 
 

 
1. กําชับเจาหนาที่ใหถือ
ปฏิบัติโดยบันทึกประวัติทุก
ครั้งที่มีการซอมแซมโดย
เครงครัด 
2. จัดสงบุคลากรเขารับการ
อบรมหลักสูตรพัสดุ           
อยางสม่ําเสมอเพื่อใหทราบ
ระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือ
สั่งการที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงใหมๆ และทัน
กับเหตุการณปจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กองคลัง 

 
                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                                       แบบ  ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองชาง 
งานกอสราง 
1. การควบคุมงานกอสราง 

 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหการควบคุมงาน
กอสรางมีความถูกตองตาม
ระเบียบกฎหมายและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
1. เจาหนาที่
ปฏิบัติงานควบคุม
งานกอสรางมีเพียง
คนเดียว  ทําใหการ
ควบคุมงานกอสราง
หลายโครงการทําให
ดูแลไมท่ัวถึง 
2. สภาพดินฟา
อากาศทําใหการ
ควบคุมงานมีความ
คลาดเคลื่อนไมวาจะ
เปนเรื่องของวิธีการ
ดําเนินงาน วัสดุที่
นํามาใชและ
ระยะเวลาของการ
กอสราง 

    
  
1. มกีารควบคุมโดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
มาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 

 
 
1. การกําหนด     
แนวทางการ
ปฏิบัติงานมีผลตอ
การควบคุมในระดับ
หนึ่ง แตยังไม
เพียงพอตอการ
บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

 
 
1. เจาหนาที่
ปฏิบัติงานควบคุมงาน
กอสรางมีเพียงคนเดียว  
ทําใหการควบคุมงาน
กอสรางหลายโครงการ
ทําใหดูแลไมทั่วถึง 
2. สภาพดินฟาอากาศ
ทําใหการควบคุมงานมี
ความคลาดเคลื่อนไม
วาจะเปนเรื่องของ
วิธีการดําเนินงานวัสดุ
ที่นํามาใชและ
ระยะเวลาของการ
กอสราง 
 

 
 
1. กําชับใหเจาหนาที ่        
ผูควบคุมงานปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง
การ อยางเครงครัด 
2. สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหเขารับการ
ฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ทั้งทางดานทฤษฎีและดาน
การปฏิบัติงานในโอกาสตอไป  
และกําชับใหชางผูควบคุมงาน
แจงใหคณะกรรมการตรวจรับ
งานจางทราบทุกครั้งที่มีการ
ลงงานและระหวางปฏิบัติงาน
เพื่อลดขอผิดพลาด 

 
 

กองชาง 
 
 
 
 

ผอ.กองชาง 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

3. เจาหนาที่         
ผูควบคุมงานไมได        
จดบันทึกสภาพการ
ปฏิบัติงานของ    
ผูรับจางและ
เหตุการณ
สภาพแวดลอมเปน
รายวันไมเปนปจจุบัน 
4. ผูควบคุมงานไมได
แจงใหคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง
ทราบในวันที่มีการ
ดําเนินงานและ
ระหวางปฏิบัติงาน  
ทําใหเกิดขอผิดพลาด
และแกไขงานหลัง
เสร็จสิ้น 

                                                
 

  

           
 
                                                                                           



                                                                                                                                                                                                               แบบ  ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมดานงาน
ซอมแซมไฟฟา 
วัตถุประสงค 
- เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่เกิด
ความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย 
- เพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน และ
เกิดประโยชนอยางสูงสุด 
 

 
 
1. อุปกรณที่ใชใน
การซอมแซมไฟฟา 
ยังไมครบถวน 
2. เจาหนาที่ขาด
ความรูเรื่องไฟฟาที่
ถูกตองตามหลักของ
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

    
  
1. มีการจัดทําบัญชีเบิกจาย
วัสดุ อุปกรณ ทุกครั้ง 

 
 
1. การควบคุมที่มีอยู
ยังไมครอบคลุม 
เนื่องจากมีเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบนอย 

 
 
1. อุปกรณที่ใชในการ
ซอมแซมไฟฟา ยังไม
ครบถวน 
2. เจาหนาที่ขาด
ความรูเรื่องไฟฟาที่
ถูกตองตามหลักของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
 
1. จัดสรรงบประมาณให
สอดคลองกับอุปกรณไฟฟาที่
ทันสมัย มีอายุการใชงานได
นานยิ่งขึ้น 
2. สงเสริมพัฒนาใหเจาหนาที่
เขารับการอบรมดานไฟฟา
เปนการเฉพาะทาง และศึกษา
ระเบียบ หลักเกณฑของ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยูเสมอ 

 
 
กองชาง 
 
 
 
 
ผอ.กองชาง 

 
 

                                                                                                                                                    ลงชื่อ     ผูรายงาน   
                                                                                                                                                                                  (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

                                                                                                                                                                               วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2563


