
แบบ ปค.๕  
ช่ือหน่วยงาน  ส านักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึ 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุด วันท่ี  ๓๐  กันยายน  25๖4 

 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รฐั 

หรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงาน

ของรฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง 
การควบคมุภายใน 

ทีม่อียู ่
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
ความเสีย่ง 
ทีย่ังมอียู ่

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

กิจกรรม 
1. ควบคุมการใช้รถยนต์ 
- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ 

- ไม่มีพนักงานขับ
รถยนต์  
 

1. ค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรบัผิดชอบชัดเจน 
2. สรรหาพนักงานขับ
รถยนต์ส่วนกลาง 
3. ตรวจสอบแบบบันทึกการ
ขออนุญาตทุกสัปดาห์ โดย
รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล าดับ 
4. ตรวจสอบและควบคุมการ
อนุญาตและการใช้รถยนต์
ส่วนกลางให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดย
รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล าดับ 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้
รถยนต์ ได้ปฏบิัติ
ตามแนวทางการ
ใช้รถยนต์
ส่วนกลางเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดแล้ว แต่
ยังไม่เพียงพอใน
เร่ืองของการดูแล
รักษารถยนต์ การ
ตรวจเช็ค การ
รายงาน
ข้อบกพร่องต่าง 
เนื่องจากไม่มี
พนักงานขับ
รถยนต์ส่วนกลาง 
 

- ไม่มีพนักงานขับ
รถยนต์ส่วนกลาง 

1. ค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน 
2. ด าเนินการสรรหา
พนักงานขับรถยนต ์
เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์การ
ใช้รถยนต์ส่วนกลางของ
อปท. 

ส านักปลัด 
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2. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัยในต าบล มีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียชีวิต 
ทรัพย์สินของประชาชนและก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดในการบริหารจดัการ
งบประมาณ 

1. เมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน
ประชาชนแจ้งมายงั
หน่วยงานล่าช้า ท าให้
ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือล่าชา้ตามไป
ด้วย 
 

1. ค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
2. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า
รับการฝึกอบรมสัมมนาในงาน
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบลงพื้นทีส่ร้างความรู้
ละความเขา้ใจแก่ประชาชนใน
การให้ความชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ 
3. จัดฝึกอบรม/ทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัย       
พลเรือน (อปพร.) 
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
และทันต่อการแกไ้ขปญัหา
ความเดอืดร้อนของประชาชน 
5. จัดท าป้ายเตือนให้ผู้สัญจร
ผ่านในจุดที่เป็นอันตรายให้
ระมัดระวังในการเดินทาง 

มีการมอบหมาย
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่าง
เป็นทางการและ
มีการปฏิบตัิงาน
จริงตามแนว
ทางการควบคุม
แต่เนื่องจากมี
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรน่า 2019 
จึงท าให้ไม่
สามารถ
ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมทุก
ประเภทได้ ท าให้
ยังมีความเสียงอยู่
ในระดับที่ยอมรับ
ได้  

การช่วยเหลือ
ประชนเมื่อเกดิภัย
พิบัติฉุกเฉิน 

1. ค าสั่งแบ่งงานตามภารกจิ
หน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน 
2. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า
รับการฝึกอบรมด้านเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2. มอบหมายเจ้าหนา้ที่
รับผิดชอบ เพื่อลงพื้นที่สร้าง
ความรู้และความเข้าใจกับ
ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณ
ภัยในพื้นที ่
3. จัดฝึกอบรม/ทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัย       
พลเรือน (อปพร.) หรือจิต
อาสาภัยพิบตั ิ
4. จัดหาวสัดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการปฏบิัติงานให้
เพียงพอและทันต่อการแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
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2. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
- เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัยในต าบล ให้มีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียชีวิต 
ทรัพย์สินของประชาชนและก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดในการบริหารจดัการ
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  อีกทั้งยังมีภัย
พิบัติฉุกเฉิน
เกิดขึ้นในพื้นที่ 
เช่น น้ าท่วม 
น้ าปา่ไหลหลาก 
และโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 

 5. จัดท าปา้ยเตือนให้ผู้
สัญจรผ่านในจุดที่เป็น
อันตรายให้ระมัดระวังใน
การเดินทาง 
6. จัดให้มีการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทุกปี  
7. จัดให้มีข้อมูลการ
ประสานงานขอความ
ช่วยเหลือส่วนราชการต่างๆ
เมื่อเกิดภัยแต่ละประเภท
เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การประสานงานเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ 
 

ส านักปลัด 

 
             ชื่อผู้จัดท า 

                         (นางสาวปรัชญา  อินหนองตาสาม) 
                                                     ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นบึง  

            วันที่    28   ตุลาคม  ๒๕๖4 
 

 


