
 
 

แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

ส านักปลัดอบต. 
งานสังคมสงเคราะห์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ  
 

งานการจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด
อบต. สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ มีผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับ
แบบข้ันบันได เกิดการ
คลาดเคลื่อน บางรายยังไม่ได้
รับการเลื่อนขั้น ท าให้ต้อง
ได้รับเป็นเงินตกเบิก 

มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และการมอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละส่วนท่ีชัดเจน 
เหมาะสม และเพียงพอ 
ผู้บังคับบัญชาก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานประจ าปี  และก าหนดให้
มีการตรวจสอบความถ  ูกต้องของ
จ านวนผู้มีสิทธ์ิได้รับเบี้ยยังชีพต่างๆ 
ก่อนการเบิกจ่ายประจ าเดือน 
หากพบว่ามีการเลื่อนขั้นบันได
ผิดพลาดให้ด าเนินการเบิกเงินตก
เบิกมาให้ทันท ี

การประเมินการควบคุมภายในท่ีมี
อยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับ
แบบข้ันบันได เกิดการ
คลาดเคลื่อน บางรายยังไม่ได้รับ
การเลื่อนขั้น ท าให้ต้องได้รับเป็น
เงินตกเบิก ยังต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม 

1. มีการบันทึกข้อมูลวัน
เดือนปีเกิดผิดพลาด 
2. การเลื่อนขั้นบันไดเกิด
การคลาดเคลื่อน 

1. ตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
2. ตรวจทานข้อมูล
การเลื่อนขั้นบันไดให้
ถูกต้อง 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้
มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ตรวจสอบ
สิทธิของตนเอง หาก
เกิดการผิดพลาดรีบ
แจ้งจนท.ทันท ี
 
 

 

30 ก.ย. 2563 
นักพัฒนาชุมชน 

 
 

             
 
 
 
 



 
แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

กิจกรรมการลงทะเบียนแผนที่
ภาษี 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
2.เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษี
สามารถอ้างอิงในการประเมินภาษี
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

 1. การบันทึกข้อมูลในแผนที่
ภาษี ของกองคลังฯ  ยังไม่มี
การบันทึกข้อมูลภาษีบาง
รายการให้ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน   
 
 
 
 

     ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล ให้มี
การบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี
ให้เป็นปัจจุบัน  วางแนวทางให้ผู้
ปฏิบัติรายงานปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
 

การมอบหมายจากผู้บริหารอย่าง
เป็นทางการในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
แต่ละส่วนท่ีชัดเจน เหมาะสม มี
ผลดีต่อการควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุม
เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน 
 

1. ข้อมูลในระบบแผนที่
ภาษี ยังไม่เป็นปัจจุบันใน
บางรายการครบถ้วน ท า
ให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูล
จากระบบได้ การจัดเก็บ
ภาษีประจ าปี การติดตาม
ทวงถาม การรายงาน
ลูกหนี้ภาษี  อาจล่าช้า
หรือไม่ครบถ้วน 
2. ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานในระบบแผนที่
ภาษี 

1. ส่งผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษาขั้นตอน 
วิธีการใช้งาน
โปรแกรมแผนท่ีภาษี 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. จ้างพนักงาน
ช่วยงานแผนที่ภาษี
เพิ่ม 

30 ก.ย. 2563 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

             
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

1. งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กิจกรรมการก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปด้วยความ 
ถูกต้อง ตามแบบแปลน 

การประมาณการแบบแปลน
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อลงงาน
ก่อสร้างจริงไม่สามารถ
ด าเนินการตามที่ออกแบบได้ 
ท าให้ต้องมีการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง  
 
 

มีการมอบหมายช่างผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบว่า
มีปัญหาอุปสรรค ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทาง 
วิธีการแก้ไข ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชามีผลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอ งานโครงสร้าง
พื้นฐาน กิจกรรมการก่อสร้าง
ระบบประปายังมีปัญหาและ
อุปสรรค แบบแปลนก่อสร้างยัง
ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึง
ต้องปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม 

การประมาณการแบบ
แปลนงานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน มีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อลงงาน
ก่อสร้างจริงไม่สามารถ
ด าเนินการตามที่ออกแบบ
ได้ ท าให้ต้องมีการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลง  
 
 

ส ารวจพ้ืนท่ีให้
รอบคอบและจัดส่ง
บุคลากรอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะ เทคนิค 
ศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจะได้น ามาใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง 

30 ก.ย. 2563 
นายช่างโยธา 
ผอ.กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

1. งานบริหารการศึกษา 
   กิจกรรมด้านห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 1. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้ารับ
การศึกษามีความปลอดภัยใน
การใช้ห้องน้ า 
2. เพ่ือเป็นการด าเนินการให้
ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะ
ของสถานที่ส าหรับการจัด
การศึกษาของระดับก่อน
ปฐมวัย 

 

1. ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีการก่อสร้างโถชักโครกท่ีมี
ขนาดใหญ่ ไม่เหมาะกับการใช้
งานของเด็กปฐมวัย อาจได้รับ
อันตราย 
2. พื้นห้องน้ าปูกระเบื้องแบบ
เรียบ เสี่ยงต่อการหกล้มและ
เกิดอันตรายแก่เด็ก 

1. ครูศูนย์เด็กฯคอยก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เมื่อเด็กเข้าใช้ห้องน้ า  
2. ระมัดระวังการเข้าใช้ห้องน้ าไม่ให้
เด็กเข้าใช้เพียงล าพัง 
3. ดูแลไม่ให้มีน้ าช้ืนแฉะบริเวณพื้น  

การประเมินการควบคุมภายในท่ีมี
อยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเด็กอยู่
ในวัยก าลังเรียนรู้จ านวนครูมีไม่
เพียงพอ และพื้นยังคงเป็น
กระเบื้องแบบเรียบ จึงยังมีความ
เสี่ยงท่ีต้องปรับปรุง 

 1. ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีการก่อสร้างโถชัก
โครกท่ีมีขนาดใหญ่ ไม่
เหมาะกับการใช้งานของ
เด็กปฐมวัย อาจได้รับ
อันตราย 
2. พื้นห้องน้ าปูกระเบื้อง
แบบเรียบ เสี่ยงต่อการหก
ล้มและเกิดอันตรายแก่
เด็ก 

1. ปรับปรุงเปลี่ยนโถ
ชักโครกให้เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัน 
2. ครูศูนย์เด็กฯคอย
ก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เมื่อเด็กเข้าใช้
ห้องน้ า  
2. ระมัดระวังการเข้า
ใช้ห้องน้ าไม่ให้เด็กเข้า
ใช้เพียงล าพัง 
3. ปูพลาสติกกันลื่น
เพื่อป้องกันการลื่นล้ม 

30 ก.ย. 2563 
ครู  
ผู้ดูแลเด็ก 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
 

            
 


