
 
แบบ ปค.5 

ส ำนักปลดั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกลำงนำ 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรบัระยะเวลำกำรด ำเนินงำนส้ินสดุ  30 เดือน  กนัยำยน  พ.ศ.  2565 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำย 
ท่ีจดัตัง้หน่วยงำนของรฐั 
หรอืภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร 
หรอืภำรกิจอ่ืนๆท่ีส ำคญัของ
หน่วยงำนของรฐั/วตัถปุระสงค ์

(1) 

 
ควำมเส่ียง 

 
 
 

(2) 

 
กำรควบคมุภำยใน 

ท่ีมีอยู ่
 
 

(3) 

 
กำรประเมินผล 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(4) 

 
ควำมเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 
 
 

(5) 

 
กำรปรบัปรงุ 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(6) 

 
หน่วยงำน 

ท่ีรบัผิดชอบ/
ก ำหนดเสรจ็ 

 
(7) 

 
1. กิจกรรม กำรพฒันำบุคลำกร 
           
วตัถปุระสงคก์ำรควบคมุ 
- เพื่อพฒันาและเพิม่พนูทกัษะ 
ความรู ้ความสามารถ ของ
บุคลากรในหน่วยงาน ใหส้ามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิลแก่องคก์ร 

 
ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และ
กฎหมาย มกีาร
เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 
๑. มแีผนอตัราก าลงั ๓ ปี 
๒. มคี าสัง่แบ่งงานและมอบหมาย
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบภายใน
ส านกังานปลดัของแต่ละงานไว้
ชดัเจน 
๓.การพฒันาทกัษะของพนกังาน
ส่วนต าบลทีบ่รรจุใหมใ่หม้ี
ประสบการณ์ในการท างานมากขึน้ 
4. ผูบ้งัคบับญัชาในสงักดัที่
รบัผดิชอบ ควบคุมดแูลใหบุ้คลากร
ศกึษาระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 
5. บุคลากรตอ้งมกีารพฒันาความรู ้
ศกึษาระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานให้
แมน่ย า เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างถูกตอ้ง ไม่เกดิความผดิพลาด
พลาด  

 
1. มกีารจดัอบรมโครงการ
ฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของของผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่
และพนกังานสว่นต าบล เพือ่
พฒันาความรูใ้นเรือ่งเกีย่วกบั
ระเบยีบกฎหมายต่างๆ ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิใหม ่เพือ่ใหท้นั
ต่อการเปลีย่นแปลงและ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
2. มกีารส่งบุคลลากรเขา้รบั
การฝึกอบรมตามหลกัสตูร
ต่างๆ ทีห่น่วยงานอื่นจดัขึน้  
   จากการประเมนิผลยงัมี
ความเสีย่งทีต่อ้งปรบัปรุง
เพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์อง
การควบคุมต่อไป 

 
ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และ
กฎหมายมกีาร
เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
บุคลากรจงึตอ้งไดร้บัการ
พฒันาความรู ้ศกึษา
ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานใหแ้ม่นย า 
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิาน
เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ไม่เกดิ
ความผดิพลาด 

 
1. จดัท าโครงการฝึกอบรม
เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่
และพนกังานสว่นต าบล 
ต่อเนื่องทุกปี 
2. สง่บุคลลากรเขา้รบัการ
ฝึกอบรม เพื่อเพิม่พนูทกัษะ 
ความรูค้วามสามารถ และให้
เจา้หน้าทีน่ าความรูท้ีไ่ดจ้าก
การฝึกอบรมมาจดัท าคู่มอื
ในการปฏบิตังิานเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

 
ส านกัปลดั อบต. 
 
- งานการเจา้หน้าที่ 
 
ก าหนดเสรจ็ 
30 ก.ย. 66 
 
 

   



แบบ ปค.5 
ส ำนักปลดั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกลำงนำ 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรบัระยะเวลำกำรด ำเนินงำนส้ินสดุ  30 เดือน  กนัยำยน  พ.ศ.  2565 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำย 

ท่ีจดัตัง้หน่วยงำนของรฐั 
หรอืภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร 
หรอืภำรกิจอ่ืนๆท่ีส ำคญัของ
หน่วยงำนของรฐั/วตัถปุระสงค ์

(1) 

 
ควำมเส่ียง 

 
 
 

(2) 

 
กำรควบคมุภำยใน 

ท่ีมีอยู ่
 
 

(3) 

 
กำรประเมินผล 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(4) 

 
ควำมเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 
 
 

(5) 

 
กำรปรบัปรงุ 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(6) 

 
หน่วยงำน 

ท่ีรบัผิดชอบ/
ก ำหนดเสรจ็ 

 
(7) 

 
2. กิจกรรม กำรโอนงบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 
           
วตัถปุระสงคข์องกำรควบคมุ 
1. เพื่อใหม้กีารจดัตัง้งบประมาณ
ใหเ้พยีงพอกบัความจ าเป็นตลอด
ปีงบประมาณ 
2. เพื่อลดจ านวนครัง้ในการโอน
งบประมาณ  

 
1. การตัง้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไวใ้น
หลายรายการไม่เพยีงพอ 
ท าใหม้กีารโอน
งบประมาณบ่อยครัง้ 
2. นโยบายของรฐัและ
หนงัสอืสัง่การเร่งด่วน    
ใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ด าเนินการ          
ในภารกจิงานดา้นต่างๆ 
 
 
 

 
1. หวัหน้าสว่นราชการแต่ละ
ส านกั/กอง วางแผน ควบคมุ 
และจดัท าแผนการใช้
จ่ายเงนิงบประมาณทุกไตร
มาส 
2. มกีารจดัท าแผนปฏบิตัิ
การเพื่อก าหนดหว้ง
ระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในแต่ละครัง้  
3. มอบหมายให้
นกัวเิคราะหน์โยบายและ
แผน แจง้ใหทุ้กส านกั/          
กอง ทราบ เมื่อจะด าเนิน 
การโอนงบประมาณ ทุก
ครัง้ 
 

 
มกีารโอนเงนิงบประมาณ              
รายจ่ายประจ าปี จ านวน 19 
ครัง้ เนื่องจากงบประมาณตัง้
ไวไ้ม่เพยีงพอส าหรบัภารกจิ
งานทีเ่พิม่ขึน้ จากการ
ประเมนิผลยงัมคีวามเสีย่งที่
ตอ้งปรบัปรุงเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องการควบคุม
ต่อไป 
 
 
 

 
1. มกีารโอนบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ  
2. นโยบายเร่งด่วนหรอื
หนงัสอืสัง่การใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่
ด าเนินการในงานดา้นต่างๆ 
โดยทีร่ายการ/โครงการไม่ได้
ตัง้ไวใ้นขอ้บญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ซึง่อาจท าใหต้อ้งมกีารโอน
งบประมาณตัง้จ่ายเป็น
รายการใหม่สง่ผลใหจ้ านวน
ครัง้ในการโอนงบประมาณ
เพิม่ขึน้ 
 
 
 

 
1. จดัท าแผนปฏบิตักิาร           
เพือ่ก าหนดหว้งระยะเวลาที่
จะด าเนินการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในแต่ละครัง้  
2. ประชุมหวัหน้าสว่นราชการ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง วาง
แผนการ จดัท างบประมาณให้
สมดุล เพยีงพอต่อการใชจ้่าย
ตลอด ปีงบประมาณ เพือ่ลด
จ านวนการโอนงบประมาณ 
3. ก าหนดใหส้่วนราชการใดมี
ความประสงคท์ีจ่ะโอน
งบประมาณใหแ้จง้นกัวเิคราะห์
นโยบายและแผนล่วงหน้ากอ่น 
15 วนั เพือ่วางแผนในการขอ
อนุมตัโิอนในครัง้เดยีวกนัทุก
ส านกั/กอง 

 
ส านกัปลดั อบต. 
 
-งานวเิคราะห์
นโยบายและแผน 
 
ก าหนดเสรจ็ 
30 ก.ย. 66 
 



แบบ ปค. 5 

รำยงำนกำรประเมินองคป์ระกอบของกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรบัระยะเวลำด ำเนินงำนส้ินสดุ วนัท่ี  30  เดือน กนัยำยน  พ.ศ. 2565 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำย 
ท่ีจดัตัง้หน่วยงำนของรฐั 

หรอืภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรอืภำรกิจอ่ืนๆท่ีส ำคญัของหน่วยงำนของ

รฐั/วตัถปุระสงค ์
(1) 

 
ควำมเส่ียง 

 
 
 

(2) 

 
กำรควบคมุภำยใน 

ท่ีมีอยู ่
 
 

(3) 

 
กำรประเมินผล 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(4) 

 
ควำมเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 
 
 

(5) 

 
กำรปรบัปรงุ 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(6) 

 
หน่วยงำน 

ท่ีรบัผิดชอบ/
ก ำหนดเสรจ็ 

 
(7) 

 
3. กิจกรรม กำรลดปัญหำภำวะโรครอ้น 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรควบคมุ 
1. เพื่อปลกูจติส านึกในการอนุรกัษ์ และเหน็ถงึ
คุณค่าของทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ใหแ้ก่ประชาชน 
2. เพื่อสนบัสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ตลอดจน
ร่วมมอืกนั ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเป็นเครอืขา่ยประชาชนต่อไป 
 
 

 
1. ประชาชนยงั
ขาดความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบั
ภาวะโลกรอ้น 
2. เจา้หน้าทีย่งั
ไม่ใหค้วามส าคญั
กบัการลดใช้
พลงังานใน
ส านกังาน 

 
๑. การรณรงคป์ลกูตน้ไมแ้ละ
จดักจิกรรมปลกูตน้ไมเ้พื่อ
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ที ่
๒. มมีาตรการการลดใช้
พลงังานในส านกังาน 
 
 

 
๑. มกีารจดักจิกรรมปลกู
ตน้ไมใ้นพืน้ทีต่าม
โครงการจติอาสา 
๒. มกีารประเมนิผลจาก
ค่าใชจ้่ายดา้นการใช้
พลงังานในปีทีผ่่านมา
พบว่ามกีารใชพ้ลงังาน ค่า
ไฟฟ้าสงูขึน้ เน่ืองจากมี
เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการ
ปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ จากการ
ประเมนิผลยงัมคีวามเสีย่ง
ทีต่อ้งปรบัปรงุเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องการ
ควบคุมต่อไป 

 
๑. มกีารปลกูตน้ไม ้       
แต่ยงัไม่ครอบคลุม       
ทุกพืน้ที/่เสน้ทาง 
ภายในต าบล 
๒. เจา้หน้าทีย่งัขาด
จติส านึกในการลดใช้
พลงังาน เช่น การปิด
เครื่องปรบัอากาศ
ในช่วงพกัเทีย่งหรอื
ก่อนเวลาเลกิงาน ๓๐ 
นาท ีและการใชน้ ้ามนั
เชือ้เพลงิ ฯลฯ 
3. จดัอบรมเพื่อเพิม่
ความรู ้ความเขา้ใจ 

ปญัหาภาวะโลกรอ้น 
 
 

 
๑. ตรวจสอบเสน้ทาง
หรอืพืน้ทีว่่างเปล่าทีค่วร
จะปลกูตน้ไมใ้หค้วามร่ม
รื่นและใหร้ม่เงาทัว่ถงึ 
๒. จดักจิกรรมเพื่อสรา้ง
ความตระหนกัในการลด
ใชพ้ลงังานกบัเจา้หน้าที่
อย่างต่อเนื่อง 
3. จดัอบรมหรอืจดัท า
แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์
เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
ปญัหาภาวะโลกรอ้น
ใหก้บัประชาชน 

 
 
ส านกัปลดั อบต. 
 
- งานธุรการ 
 
ก าหนดเสรจ็ 
30 ก.ย. 66 

 



แบบ ปค. 5 

ส ำนักปลดั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกลำงนำ 

รำยงำนกำรประเมินองคป์ระกอบของกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรบัระยะเวลำด ำเนินงำนส้ินสดุ วนัท่ี  30  เดือน กนัยำยน  พ.ศ. 2565 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำย 
ท่ีจดัตัง้หน่วยงำนของรฐั 

หรอืภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรอืภำรกิจอ่ืนๆท่ีส ำคญัของหน่วยงำนของ

รฐั/วตัถปุระสงค ์
(1) 

 
ควำมเส่ียง 

 
 
 

(2) 

 
กำรควบคมุภำยใน 

ท่ีมีอยู ่
 
 

(3) 

 
กำรประเมินผล 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(4) 

 
ควำมเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 
 
 

(5) 

 
กำรปรบัปรงุ 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(6) 

 
หน่วยงำน 

ท่ีรบัผิดชอบ/
ก ำหนดเสรจ็ 

 
(7) 

 
4. กิจกรรม  กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำ เสพติด 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรควบคมุ 
1. เพือ่ป้องกนัการแพร่ขยายของยาเสพตดิในเขตพืน้ที่
และฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ  และผูต้ดิยาเสพตดิมคีวาม
เป็นอยู่ทีด่ ี
2. เพือ่สนองนโยบายของรฐับาล 
3. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์ 

 
๑. มกีารแพร่ระบาดของ
กลุ่มยาเสพตดิในกลุ่ม
วยัรุ่น 
2.  เดก็ เยาวชนและ
ประชาชนขาดความ
ตระหนกัถงึโทษและพษิ
ภยัของยาเสพตดิ 
3. ประชาชนไมใ่หค้วาม
ร่วมมอืในการแจง้
เบาะแสผูค้า้ ผูเ้สพ   
 

 
๑. ส่งเสรมิกจิกรรมเดก็และ
เยาวชน ในดา้นกฬีาอย่างต่อเนื่อง 
๒. ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่ตรวจหาสารเสพตดิในกลุ่ม
เสีย่ง 
3. จดัโครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิในครอบครวั 
ต่อเนื่องทุกปี 

 
- มกีารประสานหน่วยงาน
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ตรวจหาสารเสพตดิ 
ในกลุ่มเสีย่งในเขตพืน้ที ่
อบต.หนองกลางนา 
แต่ยงัไมท่ัว่ถงึ  
- มกีารจดัการแขง่ขนักฬีา
เยาวชน และประชาชนทัว่ไป
จากการประเมนิผล ยงัมี
ความเสีย่งทีต่อ้งปรบัปรุง
เพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงค์
ของการควบคุมต่อไป 

 
๑. มกีารแพร่ระบาดของกลุ่ม
ยาเสพตดิในกลุ่มวยัรุ่น 
2.  เยาวชนและประชาชนขาด
ความตระหนกัถงึโทษและพษิ
ภยัของยาเสพตดิ 
3. ประชาชนไมใ่หค้วาม
ร่วมมอืในการแจง้เบาะแส
ผูค้า้ผูเ้สพ   
 
 

 
๑. จดัใหม้กีารอบรมโทษของ
ยาเสพตดิในครอบครวัหรอืกลุ่ม
เสีย่งอย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ            
ทีใ่ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั 
เช่น กฬีาตา้นยาเสพตดิ 
3. ประสานหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ตรวจหาสารเสพ
ตดิในกลุ่มเสีย่งในโรงเรยีนและ
จุดเสีย่งหมูบ่า้นใหท้ัว่ถงึและ
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

 
ส านกัปลดั อบต. 
 
- งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั 
 
ก าหนดเสรจ็ 
30 ก.ย. 66 

 



แบบ ปค. 5 

ส ำนักปลดั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกลำงนำ 

รำยงำนกำรประเมินองคป์ระกอบของกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรบัระยะเวลำด ำเนินงำนส้ินสดุ วนัท่ี  30  เดือน กนัยำยน  พ.ศ. 2565 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำย 
ท่ีจดัตัง้หน่วยงำนของรฐั 

หรอืภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรอืภำรกิจอ่ืนๆท่ีส ำคญัของหน่วยงำนของ

รฐั/วตัถปุระสงค ์
(1) 

 
ควำมเส่ียง 

 
 
 

(2) 

 
กำรควบคมุภำยใน 

ท่ีมีอยู ่
 
 

(3) 

 
กำรประเมินผล 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(4) 

 
ควำมเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 
 
 

(5) 

 
กำรปรบัปรงุ 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(6) 

 
หน่วยงำน 

ท่ีรบัผิดชอบ/
ก ำหนดเสรจ็ 

 
(7) 

 
5. กิจกรรม กำรด ำเนินกำรช่วย เหลือผูป้ระสบ           
สำธำรณภยัต่ำงๆ 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรควบคมุ 
1. เพือ่ป้องกนัและบรรเทาความเดอืดรอ้นเหตุการณ์ต่างๆ ที่
อาจจะเกดิขึน้กบัประชาชนในพืน้ที ่
2. เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอืและสงเคราะหผ์ูป้ระสบสาธารณภยั
ในพืน้ทีใ่หท้นัต่อสถานการณ์ มคีวามสะดวก รวดเรว็ 
เป็นไปตามมาตรฐาน ลดการสญูเสยีชวีติและทรพัยส์นิของ
ประชาชน 

 
1. ในเขตพืน้ทีอ่งคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนอง
กลางนาเป็นพืน้ทีลุ่่มต ่าซึง่
มโีอกาสเกดิสาธารณภยัน ้า
ท่วมทุกปี 
2. วสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏบิตังิานงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัมไีม่
เพยีงพอ 
3. บุคลากรทีม่คีวามรู ้ความ
ช านาญและทกัษะในการ
ช่วยเหลอืประสบภยัมไีม่
เพยีงพอ ทัง้งานประจ า 
และในกรณเีกดิเหตุภยั
พบิตัฉุิกเฉนิในช่วงนอก
เวลาราชการ  

 
 
 

 
1. มกีารจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นใน
การปฏบิตังิาน กรณเีกดิเหตุสาธารณ
ภยัน ้าท่วม ไดม้กีารยมืวสัดุอุปกรณ์
จากหมูบ่า้น เช่น เครือ่งสบูน ้า เพือ่
ช่วยเหลอืประชาชนใหท้นัต่อ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
2. ตรวจสอบสภาพวสัดุอุปกรณ์ใหพ้รอ้ม
ใชง้านอยู่เสมอ 
3. มกีารตดิตามและแจง้ขา่วสารเตอืน/
เฝ้าระวงัภยัใหป้ระชาชนรบัทราบผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เสยีงตามสาย 
เวบ็ไซต์ ไลน์ เป็นตน้ 
4. มคี าสัง่ก าหนดงานและหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบในงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัอย่างชดัเจน 
5. จดัอบรมและส่งบุคลากรเขา้รบัการ
ฝึกอบรมกบัหน่วยงานอื่นตาม
หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัดา้นต่างๆ 

 
เป็นความเสีย่งใหม่ 
ทีต่อ้งมกีารปรบัปรุงการ
ควบคุมภายในต่อไป 
 

 

 
1. วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ
ปฏบิตังิานยงัมไีมเ่พยีงพอ
และมสีภาพเก่า ไมท่นัสมยั 
ช ารุดบ่อยจากการใชง้าน  
2. บุคลากรทีม่คีวามรูค้วาม
ช านาญและทกัษะในการ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัดา้น
ต่างๆ ในพืน้ทีม่ไีมเ่พยีงพอ
ทัง้งานทีท่ าประจ า และใน
กรณเีกดิเหตุภยัพบิตัิ
ฉุกเฉนิในช่วงนอกเวลา
ราชการ  
 
  

 
1. จดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีไ่ดม้าตรฐาน 
และมปีระสทิธภิาพสามารถ
ช่วยเหลอืประชาชนไดท้นัต่อ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
2. เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบรายงาน
ผลการตรวจสภาพการใชง้านของ
วสัดุอุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช ้
เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาอย่างน้อย
เดอืนละหนึ่งครัง้ 
3. ส่งบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรม
ตามทีห่น่วยงานอืน่จดัขึน้  
4. จดัฝึกอบรม/ทบทวนความรู้
ใหก้บัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝา่ย
พลเรอืน (อปพร.)หรอือาสาสมคัร
อื่นๆ เพิม่เตมิ 
5. จดัท าค าสัง่มอบหมาย
เจา้หน้าทีอ่ยู่เวรยามในช่วง นอก
เวลาราชการ  

 
ส านกัปลดั อบต. 
 
- งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั 
 
ก าหนดเสรจ็ 
30 ก.ย. 66 
 

 



แบบ ปค. 5 

ส ำนักปลดั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกลำงนำ 

รำยงำนกำรประเมินองคป์ระกอบของกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรบัระยะเวลำด ำเนินงำนส้ินสดุ วนัท่ี  30  เดือน กนัยำยน  พ.ศ. 2565 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำย 
ท่ีจดัตัง้หน่วยงำนของรฐั 

หรอืภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรอืภำรกิจอ่ืนๆท่ีส ำคญัของหน่วยงำนของ

รฐั/วตัถปุระสงค ์
(1) 

 
ควำมเส่ียง 

 
 
 

(2) 

 
กำรควบคมุภำยใน 

ท่ีมีอยู ่
 
 

(3) 

 
กำรประเมินผล 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(4) 

 
ควำมเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 
 
 

(5) 

 
กำรปรบัปรงุ 

กำรควบคมุภำยใน 
 
 

(6) 

 
หน่วยงำน 

ท่ีรบัผิดชอบ/
ก ำหนดเสรจ็ 

 
(7) 

 
6. กิจกรรม กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยงัชีพ
ส ำหรบัผูส้งูอำย ุคนพิกำร และผูป่้วยเอดส์ 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรควบคมุ 
1. เพือ่ใหก้ารด าเนินการสวสัดกิารเงนิสงเคราะหเ์พือ่
การยงัชพีส าหรบัผูส้งูอายุคนพกิารเป็นไปโดยรวดเรว็
เป็นธรรมถูกตอ้งตามระเบยีบ กฎหมายมติ
คณะรฐัมนตรแีละหนงัสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. เพือ่พฒันาสวสัดกิารสงัคม ส่งเสรมิสวสัดกิารเดก็
และเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอายุ คนพกิารและ 
ผูป้ว่ยเอดส ์ใหไ้ดร้บับรกิารและสวสัดกิารอย่างทัว่ถงึ
และเป็นธรรม 
 

 
เจา้หน้าทีไ่มส่ามารถ
ตรวจสอบคุณสมบตัิ
ของผูม้สีทิธริบัเงนิเบีย้
ยงัชพีดว้ยตนเอง ท า
ใหใ้นบางครัง้เกดิ
ความผดิพลาดในการ
จ่ายเบีย้ได ้

 
1. มกีารประชาสมัพนัธใ์หผู้ม้สีทิธิ
ทราบถงึสทิธใินการรบัเงนิเบีย้ ยงั
ชพีของตนเอง และเพือ่ใหท้ราบถงึ
ระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีฯ
ของทางราชการ 
2. มกีารตรวจสอขอ้มลูของ 
ผูม้ทิธริบัเงนิเบีย้ยงัชพี ในระบบ
สารสนเทศเบีย้ยงัชพีฯ ประจ า 
ทุกเดอืน 

 
เป็นความเสีย่งใหม่ 
ทีต่อ้งมกีารปรบัปรุง การ
ควบคุมภายในต่อไป  

 
เจา้หน้าทีย่งัไมส่ามารถ
ตรวจสอบคุณสมบตัขิอง ผูม้ ี
สทิธริบัเงนิเบีย้ยงัชพี ไดด้ว้ย
ตนเอง 

 
ประชาสมัพนัธ ์สรา้งการรบัรู ้
ช่องทางต่าง ๆ และในทีชุ่มชน 
อย่างต่อเนื่อง 

 
ส านกัปลดั อบต. 
 
- งานสวสัดกิาร 
และสงัคม
สงเคราะห ์
 
ก าหนดเสรจ็ 
30 ก.ย. 66 
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