
แบบ ปค.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
…………………………………………. 

 
เรียน    นายอ าเภอพิปูน  
   

  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ได้ประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน นั้น  ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนก าหนด
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
   

 จากการประเมินผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพิปูนมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใต้การ
ก ากับดูแลของนายอ าเภอพิปูน 

  

 

         ลายมือชื่อ      
                  (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
          ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
                                              วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562                  
                

       
 
 
 
 



แบบ   ปค.4 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
หน่วยงานของรัฐได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพ่ือแสดงให้
เห็นถึง 
 
 

1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
 
 

1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและมหีน้าท่ีก ากับดูแลให้มกีารพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 

1.3 หัวหนา้หน่วยงานจัดใหม้ีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบญัชา
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล                                  
 
 
 

1.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ            
 

1.5 ก าหนดให้บุคลากรมหีน้าท่ีและความรับผดิชอบต่อการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของ
รัฐ 
 
 
 

- องค์การบริหารส่วนต าบล มีสภาพแวดล้อมการควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม มีความ  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายใน 
ดังนี้                                  
1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ได้ด าเนินการจัดท า
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนได้
ประพฤติปฏบิัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม  จัดท าคูม่ือจริยธรรม  ข้อบังคับ  ระเบียบต่างๆ                                                                  
 

1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ผู้บริหารมีทัศนคติทีด่ี
และสนบัสนุนการปฏิบตัิหน้าท่ีภายในองค์กร มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีการ
ติดตามการปฏิบัติงานท่ีมอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีการจัดโครงสร้าง 
สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบท่ี
เหมาะสม ประกอบด้วย 3 ส านัก/กอง ได้แก่ ส านักงาน
ปลัด กองคลัง กองช่าง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 

1.4 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีการส่งเสรมิให้
บุคลากรไดร้ับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 

1.5 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีการจัดท าค าสั่ง
มอบหมายใหก้ับบุคลากรอยา่งเหมาะสมและชัดเจน 
พร้อมท้ังแจ้งบุคลากรใหร้ับทราบและถือปฏิบตัิ มีการ
ควบคุม ก ากับดูแล มีการติดตามประเมิน ในการปฏิบัติ
ตามแผนและจดัท าสรุปผลการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง   
หน่วยงานของรัฐได้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้  
 
 

2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
องค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุ 
และประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์  
 
 
 
 

2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุ่ม  
ทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนด 
วิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน  
 
 
 
 
 

2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดจากการทุจริต  
เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 

2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีการประเมินความ
เสี่ยงได ้  ครอบคลมุและเหมาะสม  ไม่ครอบคลุม
และไม่เหมาะสม สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงใน
ระดับที่ยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนี ้
 

2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการและเป้าหมายทิศ
ทางการด าเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
และมสี่วนร่วมในการก าหนดวตัถปุระสงคร์ะดับกจิกรรม
และให้การยอมรับโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกจิ
ของหน่วยงานและวัดผลได ้
 

2.2 องค์การบริหารส่วนต าบล ผูบ้ริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับของหน่วยงานมสี่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจยั
ภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจดัล าดับ
ความเสีย่ง ผลกระทบของความเสีย่ง และความถี่ท่ีจะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มจีุดอ่อน/ความเสี่ยงท่ีเกดิ
จากปัจจัยนอกและปัจจัยภายใน 
 

2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีการวิเคราะห์และ
ประเมินความส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และ
ความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง และความถี่
ที่จะเกิดหรือโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง  
 

2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีการก าหนดวิธีการ
ควบคุมความเสี่ยงน้ันให้มผีลกระทบกับการปฏิบัติงานให้
น้อยที่สุด เมื่อก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสีย่ง ได้แจ้งเวียนให้บคุลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
  หน่วยงานของรัฐมีกิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติ   
จะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้  

 
 

3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

  
 
 
3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยี 
เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

- องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนมีกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญ 
เหมาะสมครอบคลมุ ไมเ่หมาะสมและไมค่รอบคลุม  
ลดและป้องกันความเสี่ยงได้ ไม่สามารถลดและไม่
ป้องกันความเสี่ยงได้  ดังนี้ 
3.1 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การก าหนดกิจกรรมการควบคุมภารในตามวัตถุประสงค์
และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 
3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จัดท าแผนที่ภาษีฯ 
และน าข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บภาษี มีการประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของอบต. หอกระจ่ายข่าว 
แผ่นพับ เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อช้ีแจงให้บุคลากร
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 
 

3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีการก าหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีการเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์
ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย และมีการประชุม
ติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกเดือน ท า
ให้เจ้าหน้าที่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น 
ส าหรับปัจจัยภายนอกมีการประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงการ
ด าเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานของรัฐมีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะช่วยให้มีการ
ด า เนินการตามการควบคุมภายในที่ก าหนด เพื่อสนับสนุน
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี ้
  

4.1 หน่วยงานจัดท า/จัดหาและให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมี
คุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
  
 

4.2 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่ง
จ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
  

4.3 หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

- องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  
ตามควรต่อความต้องการของผู้ใช้ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการควบคุมภายใน ดังนี ้
 

4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เช่ือถือได้ และทันต่อ
เหตุการณ์ 
 

4.2 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน การรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลง
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความ 
 
 

4.3 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จัดให้มีการให้บริการ
ต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะน า และการใช้ระบบ
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และ
ทันต่อสถานการณ์ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
หน่วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 
  

5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนาและด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
ก าหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 
 

5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้
ก ากับดูแล เพื่อให้ผู้ รับผิดชอบสามารถสั่ งการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มรีะบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายในท่ี  เหมาะสมในระดับ 
ที่สมเหตุสมผล และยอมรับได้ดังนี ้ 
 
 

5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  มีการติดตามผลใน
ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณผีล
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแกไ้ข
อย่างทันกาล 
  
5.2 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ เหมาะสมหรือต้องด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข มี
การสรุปผลการด าเนินงาน เสนอผูบ้ริหารทราบ 
 
 



 
 
 
สรุปผลการประเมิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการที่ส าคัญ บางภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล มีความเหมาะสม 
และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 

               ลายมือชื่อ        
(นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
              วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ การปรับปรุง
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ า สภาพพื้นที่เขตภัยพิบัติ ต้ังงบประมาณไว้ด าเนินการ การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังอยู่มีดังนี้  - กองช่าง

และทางบก  เพียงพอ  - เฝ้าระวังพื้นที่ภัยพิบัติ

 ไม่เพียงพอที่จะท าให.้........... ซ่ึงเป็นความเสียงที่

 ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า บุคลากรมีน้อย แบ่งงานและหน้าที่ในการ การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังอยู่มีดังนี้  - ส านักงานปลัด

ทางเดนิ และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด ปฏิบัติงาน  เพียงพอ  - รับสมัครบุคลากรเพิ่ม

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล  ไม่เพียงพอที่จะท าให.้........... ซ่ึงเป็นความเสียงที่

 ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

3. ปอ้งกันโรคและระงับโรคตดิตอ่ ประชาชนขาดความรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังอยู่มีดังนี้  - ส านักงานปลัด

ความเข้าใจ  เพียงพอ  - ควบคุมการระบาด

 ไม่เพียงพอที่จะท าให.้........... ซ่ึงเป็นความเสียงที่

 ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

แบบ  ปค.5

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในการควบคุมภายในที่มีอยู่



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ การปรับปรุง

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

4. ปอ้งกันและบรรเทาสาะรณภยั อุปกรณ์ในการด าเนิน ต้ังงบประมาณจัดหา เพิ่มเติม การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังอยู่มีดังนี้  - ส านักงานปลัด

การไม่เพียงพอ  เพียงพอ  -จัดหาอุกรณ์เพิ่มเติม

 ไม่เพียงพอที่จะท าให.้........... ซ่ึงเป็นความเสียงที่

 ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ งบประมาณ ต้ังบประมาณเพิ่มเติม การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังอยู่มีดังนี้  - ส านักงานปลัด

วัฒนธรรม  เพียงพอ  - ต้ังงบประมาณเพิ่มเติม

 ไม่เพียงพอที่จะท าให.้........... ซ่ึงเป็นความเสียงที่

 ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

6. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เดก็ เยาวชน งบประมาณ ต้ังบประมาณเพิ่มเติม การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังอยู่มีดังนี้  - ส านักงานปลัด

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  เพียงพอ  - ต้ังงบประมาณเพิ่มเติม

 ไม่เพียงพอที่จะท าให.้........... ซ่ึงเป็นความเสียงที่

 ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

แบบ  ปค.5

หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังอยู่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ การควบคุมภายใน การประเมินผล การปรับปรุง

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ที่มีอยู่ การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

7. คุ้มครอง ดแูล และบ ารุงรักษา งบประมาณ ต้ังบประมาณเพิ่มเติม การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังอยู่มีดังนี้  - ส านักงานปลัด

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  เพียงพอ  - ต้ังงบประมาณเพิ่มเติม
 ไม่เพียงพอที่จะท าให.้........... ซ่ึงเป็นความเสียงที่

 ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ี งบประมาณ ต้ังบประมาณเพิ่มเติม การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังอยู่มีดังนี้  - ส านักงานปลัด

ภมูิปญัญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี  เพียงพอ  - ต้ังงบประมาณเพิ่มเติม

ของท้องถ่ิน  ไม่เพียงพอที่จะท าให.้........... ซ่ึงเป็นความเสียงที่
 ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

9. ปฏบิตัหิน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการ งบประมาณ ต้ังบประมาณเพิ่มเติม การควบคุมภายในมีความ ความเส่ียงที่ยังอยู่มีดังนี้  - ส านักงานปลัด

มอบหมาย โดยจัดยรรงบประมาณหรือ  เพียงพอ  - ต้ังงบประมาณเพิ่มเติม

บคุลากรให้ตามความจ าเปน็และสมควร  ไม่เพียงพอที่จะท าให.้........... ซ่ึงเป็นความเสียงที่
 ยอมรับได้   ยอมรับไม่ได้

                         ลายมือชื่อ

                                        (นายทรงศักดิ ์ คเชนทร)์

                           ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู
                             วันที่  30   เดอืน   กันยายน  พ.ศ.  2562

ความเสี่ยง

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู
รายงานการประเมินผลการควบคุมภาย

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ


