
แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ ่ อ าเภอพล    จังหวัดขอนแก่น 

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด   วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕6๒ 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมงานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ  และให้งาน
ราชการด าเนินไปด้วยความเรียบรอ้ย  
ถูกต้อง  รวดเร็ว  มีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์การสร้างระบบการ
บริหารจดัการทีด่ีและบุคลากรใน
หน่วยงานมีจริยธรรมและจิตส านกึท่ีดี 
ในการปฏิบัติงาน 
 

1) ภารกิจงานประจ ามาก
พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีท างาน
หลายดา้นท าให้การ
ปฏิบัติงาน  มีเวลาที่จ ากัด
อาจเกิดความผิดพลาดได ้

1) มีการจดัส่งพนักงาน/ 
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม
หลักสตูรโดยต้องมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ   
กฎหมาย  ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1) พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่ก าหนด   
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานได้ทันเวลา 
ที่ก าหนด 
 
 
 
 

1) ไม่มีพนักงาน/เจ้าหนา้ที่
ประจ าต าแหน่งท่ีเพียงพอต่อ
ภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น 
 

1) ส่งเสริมให้พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

๒) มีการตดิตามการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการ
ท างานมีระบบมากขึ้น  แก้ไข
ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์   
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักปลดั 

 
 
                  ลายมือชื่อ...........................................................   
                                              (นายวิชาญ        มหาราช) 
                                                 ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   



                                            วันที่   ๒๘   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖๒



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ ่ อ าเภอพล    จังหวัดขอนแก่น 

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด   วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕6๒ 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมการตรวจสอบฎกีา 
ก่อนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้การรับ – จ่ายเงิน 
การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียนและ
ข้อบังคับ 
๒) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ 

๑) กิจกรรมการตรวจสอบ
อนุมัติฎีกาก่อนการเสนอขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินพบความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด
ในการตีความในระเบียบฯ 
หรือหนังสือสั่งการของ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน และโครงการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ฯลฯ 

๑) ให้เจ้าหน้าที่ ตามข้อมูล
ข่าวสาร ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการเกีย่วกับการ
เบิกจ่ายเงินให้ทันเหตุการณ์
อยู่เสมอ 
๒) ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการจัดท า
โครงการต่าง ๆ ให้มีความ
ละเอียด รอบคอบศึกษา
ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง
การ ให้เข้าใจก่อนจัดท า
โครงการเพื่อขอเบิกจา่ยเงิน 

๑) กองคลัง มีการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอมีการประชุม 
เจ้าหน้าท่ีในกองคลัง เพื่อหา
แนวทางและวิธีแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน
เบื้องต้นก่อน  
 

๑) เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในส่วน
ต่างๆ ขาดความรู้ความเอาใจใส่
ในระเบียบวิธีการปฏิบตัิทาง 
การเงิน การบัญชี ท าให้
สาระส าคญัในฎีกาขอเบิกเงิน 
ไม่ถูกต้องอยูเ่สมอ 
๒) การจัดท าฎีกา วางเบิก ตรวจ
และขออนุมัตไิม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว ้
 

๑) จัดให้มีการสอบทานการบันทึก
บัญชี การเก็บเอกสารหลักฐาน
การรับ – จ่ายเงิน 
๒) จัดท าทะเบยีนคุมเอกสาร 
ด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน 
๓) จัดท าให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการท าบัญชีและ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
จัดท าบัญชีให้กับเจ้าหนา้ที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

กองคลัง 
 

 
 
                  ลายมือชื่อ...........................................................   
                                              (นายวิชาญ        มหาราช) 
                                                 ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   



                                          วันที่   ๒๘   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 

แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ ่ อ าเภอพล    จังหวัดขอนแก่น 

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด   วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕6๒ 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

   กรณีพบจดุอ่อนหรือข้อ 
บกพร่องมีการก าหนดวิธีปฏิบัติ
เพื่อใหค้วามมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบและการสอบ
ทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ
และมีการวินิจฉัยสั่งการให้
ด าเนินการแกไ้ขข้อบกพร่องทันที
แล้วจึงน าเสนอรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบในการประชุมประจ าเดือน 
เพื่อให้ที่ประชุมถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัต ิ
 

 ๔) จัดให้มผีู้รับผิดชอบก ากับ
ดูแลการท างานของเจ้าหน้าท่ี 

กองคลัง 

 
                  ลายมือชื่อ...........................................................   
                                              (นายวิชาญ        มหาราช) 
                                                 ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   



                                          วันที่   ๒๘   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 

 
แบบ  ปค. 5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ ่ อ าเภอพล    จังหวัดขอนแก่น 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด   วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕61 
 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมงานออกแบบและควบคมุ
อาคาร 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การด าเนินการงานออกแบบ
อาคาร  ถนน  และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  
งานวางโครงการและงานซ่อม
บ ารุงรักษา  ถนน  งานควบคุมดูแล
อาคารสถานท่ี  งานประมาณราคา  
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 

๑) การออกแบบอาคาร  
ถนน  และสิ่งก่อสรา้งอื่นๆ  
งานวางโครงการและงาน
ซ่อมบ ารุงรักษา  ถนน  งาน
ควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี  
งานประมาณราคา  
พบความเสีย่งท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน  มีเวลาที่จ ากัด
อาจเกิดความผิดพลาดได ้
 

๑) ประชาสมัพันธ์ให้
พนักงานได้สมคัรเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง   
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

๑) กองช่าง  มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่ก าหนด   
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานได้ทันเวลา 
ที่ก าหนด 
 

1) ระยะเวลาการส ารวจ
ออกแบบมีเวลาจ ากดั และมี
ความเร่งด่วนฉุกเฉิน 
(๒) ภารกิจงานเพิม่ขึ้นระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ   มีการ
ปรับเปลีย่นตลอดจึงต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะให้มีความรู ้
 
 
 
 

1) ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารบัการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

กองช่าง 
 

 
 
                  ลายมือชื่อ...........................................................   
                                              (นายวิชาญ        มหาราช) 



                                                 ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   
                                          วันที่   ๒๘   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 

 
 

แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ ่ อ าเภอพล    จังหวัดขอนแก่น 

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด   วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕6๒ 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมด้านการเงินและบัญช ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้การปฏิบตัิงานด้านการเงิน
และบัญชเีป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบ 

๑) ยังไม่มีพนักงาน/
เจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและ
บัญชปีระจ าต าแหน่งของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยตรง 
๒) ภารกิจงานประจ ามาก 
ครูมีภาระงานสอนและมีงาน
โครงการท าให้การ
ปฏิบัติงานมีเวลาที่จ ากัด 
อาจเกิดความผิดพลาดได ้
 

๑) ประสานงาน และ
ประชาสมัพันธ์ให้พนักงาน/
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู ้
และทักษะการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 
    

๑) กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  มีการ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่ก าหนด   
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานได้ทันเวลา 
ที่ก าหนด 
 

1) ไม่มีพนักงาน/เจ้าหนา้ที่
ประจ าต าแหน่งท่ีเพียงพอต่อ
ภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น 
๒) ภารกิจงานประจ ามีปรมิาณ
มาก  การปฏิบัติงานมีเวลาที่
จ ากัดอาจเกิดความผิดพลาดได ้

1) ส่งเสริมให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ค ว ามส ามารถ ในกา ร
ปฏิบัติงาน  ๒)  มีการติดตามการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
เรียบร้อย  ทันต่อระยะเวลาที่
ก าหนด   
 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 

 



 
                  ลายมือชื่อ...........................................................   
                                              (นายวิชาญ        มหาราช) 
                                                 ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   
                                          วันที่   ๒๘   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 



 


