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                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์                                                       แบบ ปค.5 
                                             รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                        ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสดุวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

ความเส่ียง 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ส านักปลัด 
1.งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อป้องกันช่วยเหลอืประชาชน
จากสาธารณภัยได้แก่ อุทกภัย วาต
ภัย อัคคีภัย เพื่อบรรเทาสาธารณ
ภัยที่เกิดข้ึนกับประชาชนให้ได้รบั
ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงท ี
 

 
 
 
 
- การเกิดเหตุอัคคีภัย
เมื่อถึงฤดูกาลเก็บ
ผลผลิตของราษฎร 
ต้องมีการเฝ้าระวัง
เหตุตลอด 24 
ช่ัวโมง 
 
 

 
 
 
 
- การจัดต้ังเวรยาม
ตลอด 24 ช่ัวโมงใน
การช่วยเหลืองาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยภายใน
เขตองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนองพัน
จันทร ์

 
 
 
 
- การก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน
ร่วมทั้งมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหาร มีผลดีต่อ
การควบคุมและ
ติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 

- บุคลากรและเครือ่งมอื
ในการให้ความช่วยเหลือ
มีไม่เพียงพอ 
- ประชาชนในพื้นที่ส่วน
ใหญ่ท าไรอ่้อยเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัยในพื้นที่
ได้ง่าย 

 
 
 
 
- ตรวจสอบสภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในงานและ
จัดฝึกอบรมบุคลากรใน
การช่วยเหลืองานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
 
 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ส านักปลัด
องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนอง
พันจันทร ์
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แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

ความเส่ียง 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

2.งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการป้องกัน
โรคติดต่อมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
 - เพื่อรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง 
การควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

 
 
- มีแผนปฎิบัติงาน
รณรงค์และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกมีการ
ประชุมเพื่อดาเนินงาน
ระดับต าบลเพื่อร่วม
แก้ไขปัญหาในการออก
ปฏิบัติงาน 
- มีการสารวจลูกน้า
ยุงลายและมอบ
ทรายอะเบทให้กับ
ราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อ
การก าจัดลูกน้ายุงลาย 
- ออกบริการพ่นหมอก
ควันให้กับบ้านเรือน
ราษฎรในเขตพื้นที่ทุก
ครัวเรือนตาม
แผนปฏิบัติการ 

 
 

- พบผูป้่วยโรค 
ไข้เลือดออกในเขต 
พื้นที่ยังมีความเสี่ยง
ที่ต้องจัดท า
แผนการ 
ปรับปรงุการ
ควบคุม 
ภายในต่อไป 

 
 

- ยังพบผู้ป่วยโรค 
ไข้เลือดออกในเขต 
พื้นที่อยู่ในทุกช่วง 
- การแพร่ระบาดของ
โรคยังมีอยูอ่ย่างต่อเนื่อง 
 

 

 
 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้พร้อมทั้งสร้างจติสา
นึกในการป้องกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดให้กับ
ประชาชน 
- สร้างจติสานึกให้ประ ชา
ชนตระหนักถึงความสาคัญ
ของการป้องกัน 
และควบคุมโรคไข้เลือด
ด้วยตนเองเบื้องต้น 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกพร้อมทั้งสร้าง
แรงจงูใจในการปฎิบตัิงาน 

 
 

ส านักปลัด 
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แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

ความเส่ียง 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

3.งานการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปจัดท า
โครงการ 

 
 
- แผนงานโครงการ
ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน มีเป็นจ านวน
มาก แต่ทางองค์การ
บรหิารส่วนต าบล
หนองพันจันทร์ไม่มี
งบประมาณที่
เพียงพอตอ่การน า
แผนงานโครงการ
ต่างๆ มาจัดท าได้
ทั้งหมด การจัดท า
รายละเอียดของ
โครงการ ยังไม่
ชัดเจนเพียงพอ 

 
 
- ก าหนดแผนงาน
โครงการให้มจี านวน
ที่ไม่มากจนเกินไป
เพื่อใหเ้หมาะสมกับ
งบประมาณที่มีอยู่ใน
การจัดท า 

 
 
- งบประมาณใน
การจัดท าไม่
เพียงพอตอ่
แผนงาน โครงการ
ต่างๆ ท าให้ไม่
สามารถน ากจิกรรม
หรือโครงการมาจัด
ได้ทั้งหมด 

 
 
- แผนงานโครงการที่
คณะผู้บรหิารหรือ
ประชาชนเสนอมามเีป็น
จ านวนมากทีจ่ าเป็นต้อง
ท า 
- การจัดท ารายละเอียด
โครงการ และการ
ประมาณราคายังไม่
ชัดเจน 

 
 
- การจัดท าแผน น า
แผนงงานโครงการทีม่ี
ความจ าเป็นเรง่ด่วนมา
จัดท าโครงการเป็น
อันดับต้นๆ 
- ของบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น 

 
 
- เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบาย
และแผนส านัก
ปลัดองค์การ
บรหิารส่วนต าบล
หนองพันจันทร ์
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แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

ความเส่ียง 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

4.งานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหง้านสารบรรณ เกิดความเป็น
ระบบ สามารถสบืค้นได้สะดวก
รวดเร็ว 

 
 
- มีการติดตาม
ตรวจสอบโดย
หัวหน้าส านักงาน
ปลัดในการก ากบั
ดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
- แจ้งในทีป่ระชุม
ผู้บริหาร พนักงาน
เกี่ยวกับการลงเลข
หนังสือรบั-ส่ง 
ประกาศ ค าสัง่ ต่างๆ 
ให้ธุรการกลางเป็นผู้
ออกเลขสง่พรอ้ม
เจ้าของเรือ่งน า
เอกสารให้ธุรการ
กลางจัดเกบ็ไว้ 

 
 
- มีการติดตาม
ตรวจสอบโดย
หัวหน้าส านักงาน
ปลัด ในการก ากับ
ดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
- มีการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหัวหน้า
ส านักงานปลัดในการ
ก ากับดูแลอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

 
 
- เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิาน
ด้านธุรการ ติดตามและ
น าหนังสอืจาก
ผู้รบัผิดชอบงานนั้นๆ มา
เก็บไว้ทีส่่วนกลาง 
 

 
 
- ส านักปลัด 
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แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

ความเส่ียง 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

5.งานการจัดท าการโอนและ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้มีการจัดต้ังงบประมาณให้
เพียงพอกับความจ าเป็นตลอด
ปีงบประมาณ 
- เพื่อลดจ านวนครัง้ในการโอนหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 
- มีการโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณบ่อยครัง้ 
- แต่ละกอง/ส านัก ที่
ขอโอน แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณส่ง
เอกสารล่าข้า 

 
 
 
- การจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จะพิจารณาจาก
โครงการท่ีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาในการจัดท า
ขัอบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในแต่ละปี 
- ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2541 และฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2543 ตลอดจน
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ัง
ด าเนินงานตามนโยบาย
ของคณะผู้บริหาร อบต. 

 
 
- มีการพิจารณา
โครงการตาม
แผนพัฒนามาเพื่อมา
เป็นแนวทางในการ
จัดท าข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ในแต่ละป ี
- เจ้าหน้าที่จดัท า
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยจะต้อง
มีคู่มือและหนังสือสัง่
การเป็นแนวทางใน
การจัดท าข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ในแต่ละป ี

 
 
- มีการโอนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ตลอดปเีนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้บาง
หมวดประเภทไม่
เพียงพอและโอนไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ในกรณี
ที่ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัต ิ

 
 
- วางแผนเสนอโครงการ
แต่ละส่วนควรเป็น
โครงการทีส่อดคล้องกบั
แผนพัฒนาและระเบียบ
หนังสือสัง่การสมดลุและ
เพียงพอกับการใช้จ่าย
ตลอดป ี
- ให้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการในการ
จัดท างบประมาณเพื่อให้
เสร็จตามก าหนดเวลา 
- ตั้งงบประมาณให้
เพียงพอกับการใช้จ่าย
และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 
 
- ส านักปลัด
องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนอง
พันจันทร ์
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ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

ความเส่ียง 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

6.งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสรรหาพนักงานมาปฏิบัติ
หน้าที่ตามอ านาจหน้าที่  
- เพื่อรองรับปรมิาณงานที่มีและที่
จะเกิดข้ึนในอนาคต 
7.งานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพ
ของบุคลากร 
- เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากร 
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการใหร้างวัล 
เลื่อนข้ันเงินเดอืน ต่อสัญญาจ้าง 
ฯลฯ  

 
 
- การรอ้งเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
- การไม่ยอมรบัผล
การประเมิน 

 
 
- มีบุคลากรที่
รับผิดชอบประจ า 
- มีคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 
 
 
 
- มีบุคลากร
รับผิดชอบประจ า 
- ผอ.กอง/หน.ส่วนมี
ความเข้าใจในระบบ
การประเมิน 
- มีคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการ
ประเมิน 

 
 
- ความละเอียดของ
การด าเนินงานยัง
ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
- ผู้รบัการประเมิน
กับผูป้ระเมินยงัมี
แนวคิดที่ไม่
สอดคล้องกัน
เท่าที่ควร 

 
 
- กระบวนการสรรหาใน
ข้ันตอนสอบหลกัฐาน/
ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัด ยังไม่
ชัดเจน 
 
 
 
 
- ความเข้าใจในระบบ
การประเมิน ตัวช้ีวัด
หลักฐาน เอกสาร
ประกอบต่างๆ ยังไม่
ชัดเจน 

 
 
- พัฒนาวิธีการทดสอบ
ให้เป็นผลที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
- อบรมให้ความรู้
บุคลากรในหน่วยงาน 

 
 
- ส านักปลัด
องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนอง
พันจันทร ์
 
 
 
 
- ส านักปลัด
องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนอง
พันจันทร ์
 

 
 

แบบ ปค.5 



 
 

~ 23 ~ 
 

  

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

ความเส่ียง 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

8.งานนิติการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพจิารณางานนิติกรรม และ
สัญญาต่างๆ ให้มีความถูกต้อง 
ชัดเจนและครบถ้วน 

 
 
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะและ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือ
สั่งการต่างๆ 

 
 
- มีการแตง่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานด้านนิติ
การในการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย
ระเบียบและหนงัสอื
สั่งการต่างๆ 

 
 

- 

 
 
- เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิาน
ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ และประสบการณ์
ในการปฏิบัตหิน้าที่ด้าน
นิติการ 
 

 
 
- ประชาสัมพันธ์รบั
โอนย้ายต าแหน่งนิติกร 
เพื่อใหม้ีเจ้าหน้าทีม่า
ท างานด้านนิติการ
โดยตรง 
 

 
 
- ส านักปลัด
องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนอง
พันจันทร ์

 
 
 
      


