
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2562                                   

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสีย่ง  

 

 
การควบคุม       

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 
ความเสีย่ง  
ที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง/ 
การควบคุม  

 

 
ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหต ุ

 
 

ด้านกระบวนการท างาน 
1.การส่งเสริมการเกษตร 
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม :ลดความเสี่ยงของเกษตรกร
จากการระบาดของศัตรูพืช 
วัตถุประสงค์: 

1.เพื่อให้การประเมินสถานการณ์
การระบาดของศัตรูพืชมีความแมน่ย า 
 
 
 

 
 
- ศูนย์ฯ ไม่มคีวาม
เข้มแข็ง 
- เกษตรกรบางส่วน  
ขาดความรู้และทักษะ  

 
 
 
 
 
- ข้อมูลการรายงานไม่
ครบถ้วน ไม่เป็นไป
ตามก าหนดท าให้
ข้อมูลการพยากรณ์
คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง 
 

 
 
- มีศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน 
- มีคณะกรรมการและ
สมาชิก 
- มีแปลงพยากรณ ์ 
- มีการอบรม 3 ครั้ง 
- มีการส ารวจศัตรูพืช 
- มีการรายงานทุกสัปดาห ์
ตามแบบรายงาน 
- เจ้าหน้าท่ีสรุป
สถานการณ์การระบาด 
- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ระดับต าบล ต้องบันทึก
ข้อมูลในระบบ online 
- ผู้รับผดิชอบระดับ
จังหวัดตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วน ในระบบ
รายงาน 
- รายงานในระบบ 

 
 
- มีการประเมิน 
และจัดชั้นศูนย์ฯ 
- มีการอบรมไม่
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบระดับ
ต าบล บันทึกข้อมูล
ในระบบไม่ตาม
ก าหนดเวลา 
- ผู้รับผดิชอบระดับ
จังหวัดไมส่ามารถ
รายงานได้ตาม
ก าหนดระยะเวลา 

 
 
- ศูนย์ฯ ไม่มคีวาม
เข้มแข็ง 
- เกษตรกรบางส่วน 
ขาดความรู้และทักษะ  

 
 
 
 
 
- ข้อมูลการรายงาน
ไม่ครบถ้วน ไม่
เป็นไปตามก าหนด
ท าให้ข้อมูลการ
พยากรณ์
คลาดเคลื่อนไม่
ถูกต้อง 
 

 
 
- สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนยฯ์ 
โดยใช้ข้อมูลจากการประเมิน 
- จัดให้มีการประชุม 
และถ่ายทอดความรู ้
ให้มากข้ึน ระหว่าง 
เจ้าหน้าท่ีกับสมาชิก 
- ผู้รับผดิชอบระดับจังหวัด  
 
 
ติดตามและตรวจสอบข้อมูลการ
รายงาน ในระบบรายงาน 
- ก าหนดเป็นตัวชี้วัด 
หลักของผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
- 30 กันยายน 
2562/หัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 



ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2562                                   

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสีย่ง  

 

 
การควบคุม       

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 
ความเสีย่ง  
ที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง/ 
การควบคุม  

 

 
ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหต ุ

 
 

ด้านกระบวนการท างาน 
1.การส่งเสริมการเกษตร 
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม :ลดความเสี่ยงของเกษตรกร
จากการระบาดของศัตรูพืช 
วัตถุประสงค์: 

2. ลดปริมาณการใช้สารเคมีใน
ผลผลติทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 

 
- เกษตรกรขาดความ
ตระหนักถึงการใช้
สารเคมีและวัตถุมีพิษ
กับผลผลติทางการ
เกษตร 
- ขาดความรู้ในเรื่อง
ของการในใช้สารเคมี
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 
- มีการบรรยายความรู้ถึง
พิษ 
ภัยที่เกิดจากการใช้
สารเคมีและวัตถุมีพิษ
ทางการเกษตร 
- มีการส ารวจร้านคา้
วัตถมุีพิษ 
และสารเคมีทางการ
เกษตรที ่
ร้ายแรง และปลอมปน
พร้อม 
รายงานในระบบทุกวัน 
พฤหัสบด ี
- มีการใช้สารชีวภณัฑ์
ทดแทน 

 
- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ระดับ 
ต าบลให้ความรู้แยกแถบ
สีระดับความรุนแรงและ
อันตราย 
- เจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
สารวัตรเกษตรของกรม
วิชาการเกษตร 
ด าเนินการตรวจสอบ
ร้านค้าและรายงานผล
ประชาสมัพันธ์ให้
เกษตรกรทราบถึง ชนิด 
และร้านค้าที่จ าหน่าย 
ผ่าน อกม.,เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล 
- เจ้าหน้าท่ีระดับต าบล
ให้ความรู้และสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ หัวเชื้อใน
การผลิตขยายสารชีว
ภัณฑ์ใช้ในพื้นที่ 

 
- เกษตรกรขาด
ความตระหนัก
ถึงการใช้
สารเคมีและ
วัตถุมีพิษกับ
ผลผลติทางการ
เกษตร 
- ขาดความรู้ใน
เรื่องของการใน
ใช้สารเคมีอยา่ง
ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 
- สร้างจิตส านึกในการใช้สารเคมี
กับผลผลติทางการเกษตร 
- จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีระดับ
ต าบล 
- ก าหนดมาตรการในกรณีสินค้า
ทางการเกษตรมีสารพิษตกค้าง
เกินค่าความปลอดภยั 
- มีใบรับรองสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัย 
 

 
- 31 มีนาคม 2562 
/หัวหน้ากลุม่อารักขา
พืช 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 



ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2562                                   

  
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ความเสีย่ง  

 

 
การควบคุม       

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 
ความเสีย่ง  
ที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง/ 
การควบคุม  

 

 
ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหต ุ

 
 

ด้านกระบวนการท างาน 
1.2 โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพชื
เศรษฐกิจหลัก  
(ยางพารา ข้าว  ปาล์มน้ ามัน ) 
กิจกรรม : การตรวจสอบข้อมลูผู้ปลูกพืช 
เศรษฐกิจหลัก 
วัตถุประสงค์: 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เกษตรกรทีม่าขอรับการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร 
 
 
 
 
 

 
- ระยะการตรวจสอบ
ข้อมูลมีขีดจ ากัด  
- บันทึกข้อมูล
ผิดพลาด 
- เอกสารการรับขึ้น
ทะเบียนไม่ชัดเจน 
- เกษตรกรแจ้งข้อมูล
ไม่ถูกต้อง 
- เกษตรกรมีการ
ร้องเรียน 
เพื่อให้รัฐบาลแกไ้ข
หลักเกณฑ์  
- เกษตรกรขอแก้ไข
ข้อมูล เพื่อให้มีสิทธิรับ
ผลประโยชน์จาก
โครงการ 

 
 

 
- มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 
- มีการประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
- มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
ระดับจังหวดัและอ าเภอ 
- มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
ตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับ
ต าบล 
- เจ้าหน้าท่ีระดับต าบล 
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
พร้อมตรวจสอบเอกสาร
และ 
บันทึกข้อมูลและรายงาน
ในระบบ Online 
 
 

 
- มีคู่มือปฏิบัติงานไม่
ชัดเจน 
- มีการปรับเปลี่ยนคูม่ือ
เสมอ 
- มีการเปลีย่นแปลง
แบบและหลักเกณฑ ์
- เจ้าหน้าท่ีระดับต าบล
ตรวจสอบเอกสาร
บางส่วนไม่ถี่ถ้วนให้
ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
ในระบบ 

 
- ระยะการ
ตรวจสอบข้อมลูมี
ขีดจ ากัด  
- บันทึกข้อมูล
ผิดพลาด 
- เอกสารการรับขึ้น
ทะเบียนไม่ชัดเจน 
- เกษตรกรแจ้ง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
- เกษตรกรมีการ
ร้องเรียน 
เพื่อให้รัฐบาลแกไ้ข
หลักเกณฑ์  
- เกษตรกรขอแก้ไข
ข้อมูล เพื่อให้มีสิทธิรับ
ผลประโยชน์จาก
โครงการ 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 
และข้อมลูให้ถูกต้องก่อน
บันทึก 
- ให้เกษตรกรยื่นค าร้องขอ
แก้ไขข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน 
- ประชาสัมพันธ์การขึ้น
ทะเบียนและหลักเกณฑ ์
 
 
 

 
30 มีนาคม 2562            
/หัวหน้ากลุม่
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 
 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2562        

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสีย่ง  

 

 
การควบคุม       

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 
ความเสีย่ง  
ที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง/ 
การควบคุม  

 

 
ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหต ุ

 

ด้านกระบวนการท างาน 
2. การบริหารงาน/โครงการ 
  กิจกรรม: 1. การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ E- project 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ข้อมลูผลการ
ด าเนินงานส่งเสรมิการเกษตรใน 
เชิงคุณภาพที่เพียงพอน่าเชื่อถือ 
ทันเวลา สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารงานได ้

 
1. การรายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการในระบบ E- 
project บางโครงการ 
กิจกรรม ไม่ครบถ้วน
ทุกเดือน 

1. 2. อ าเภอจัดท า
แผนปฏิบัติงาน 

2.  ยังไม่ชัดเจน และ
ครบถ้วน 

 
 

 
3. 1. คู่มือปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริม
การเกษตร 

4. 2. แผนปฏิบัติงาน
โครงการส่งเสริม
การเกษตร 

5. 3. การชี้แจงเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4. บันทึกรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการใน
ระบบ E- project  
5. การตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ 

 
1. มีการบันทึกรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ
ในระบบ E- project 
ทุกเดือน แต่ไมค่รบถ้วน 

6. 2. อ าเภอจัดท า
แผนปฏิบัติงาน 

7. โครงการส่งเสริม
การเกษตร ประจ าปี  

 
1. การรายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการในระบบ E- 
project บางโครงการ 
กิจกรรม ไม่ครบถ้วน
ทุกเดือน 

8. 2. อ าเภอจัดท า
แผนปฏิบัติงาน 

9.  ยังไม่ชัดเจน และ
ครบถ้วน 

 
 

 
1.การตรวจสอบและติดตาม
ผลการรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการใน
ระบบ E- project ทุกเดือน
และแจ้งในที่ประชุมเกษตร
อ าเภอ 

10. 2. ก าหนดให้อ าเภอจัดท า
แผนปฏิบัติงาน 

โครงการส่งเสริมการเกษตร 
ประจ าป ี
เป็นรูปแบบเดียวกันส่ง
จังหวัด 5 เล่ม ให้ทุกกลุ่ม
และฝา่ย 

 
31 สิงหาคม 2562/
เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2562       

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 

การควบคุม       
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยง  
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง/ 
การควบคุม  

 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
   กิจกรรม: การรายงานข้อมลู ผลงาน
ส่งเสริม สถานการณร์ะบาดศัตรูพชื และ 
ภัยธรรมชาติ ในระบบออนไลน ์
  วัตถุประสงค:์ 
เพื่อให้การรายงานข้อมลู ผลงานสง่เสริม 
สถานการณ์ศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ ในระบบ
ออนไลน์ ถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา 

 
- การรายงานผลงาน
ส่งเสริมการเกษตร 
สถานการณ์ระบาดศตัรูพืช 
และ ภัยธรรมชาติ ใน
ระบบออนไลน ์ยังไม่
ถูกต้องและครบถ้วนทุก
เดือน 

 
- ส านักงานเกษตรจังหวัด
และอ าเภอมีการรายงาน
ผลงานส่งเสรมิ สถานการณ์
ระบาดศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ 
ในระบบออนไลน ์ 
1. การรายงาน  ศ.02            
อกม.3 ก.  ภัยธรรมชาต ิ          
พืชเศรษฐกิจหลัก  ทบก.รอ, 
 รต. การระบาดศัตรูพืช 
ระบบส่งเสรมิการเกษตร  
RBM (กสก.) และ E – 
Project 
 

 
- ส านักงานเกษตร
จังหวัดและอ าเภอมีการ
รายงานผลงานส่งเสริม 
สถานการณ์ระบาด
ศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ ใน
ระบบออนไลน์ทุกเดือน 
แต่ไม่ครบถ้วนทุก
กิจกรรม 

 
- การรายงาน
ผลงานส่งเสรมิ
การเกษตร 
สถานการณ์
ระบาดศัตรูพืช 
และ ภัยธรรมชาติ 
ในระบบออนไลน ์
ยังไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วนทุกเดือน 

 
1.  การตรวจสอบและ
ติดตามผลการรายงาน
ทุกเดือน แจ้งในท่ี
ประชุมเกษตรอ าเภอ 
2.  จัดท าปฏิทินการ
รายงานทุกระบบส่งให้
กลุ่ม ฝ่าย อ าเภอเพื่อ
การรายงาน 
ตรวจสอบและติดตาม
ผล 

 
30 กันยายน 
2562/เจ้าหน้าท่ี
และหัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 

การควบคุม       
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง  
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง/ 
การควบคุม  

 

ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการเบิก-จ่ายเงิน 
  3.1 กิจกรรม: การจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงิน
ตั้งแต่ 5,000บาท บันทึกในระบบ e-GP 
วัตุถุประสงค์: เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ 
พัสดุพ.ศ. 2560 และการปฏิบัติงานใน
ระบบ –GP ทุกรายการ ถูกต้องครบถ้วน 
 
 

 
- ปฏิบัติตามระเบียบ
ไม่ครบถ้วนทุกรายการ 
 
 
- ผู้รับผดิชอบโครงการ
เสนอให้จัดซื้อ จดัจ้าง
ล่าช้า รายละเอียด
จัดซื้อไม่ชัดเจน 

 
 

 
- ให้บุคคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านการเงินและวินัย
ด้านการเงิน 
 
-ตรวจสอบข้อมลูให้ครบถ้วน
ก่อนท าการเบิกจ่ายทุกครั้ง 
 

 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านพัสดรุะดบัอ าเภอ
รับทราบข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ   
แต่บางรายการยังไม่น าไป
บันทึกในระบบ e-GP 
 

 
- ปฏิบัติตาม
ระเบียบไม่
ครบถ้วนทุก
รายการ 
- ผู้รับผดิชอบ
โครงการเสนอให้
จัดซื้อ จัดจ้าง
ล่าช้า รายละเอียด
จัดซื้อไม่ชัดเจน 

 
 

 
- มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงาน
ด้านพัสดุและงาน
การเงินและบัญช ี
ระดับจังหวดั
ตรวจสอบ และ
ควบคุมการด าเนินการ
จัดหาและบันทึกใน
ระบบ e-GP 
- จัดท าตัวอย่าง
เอกสารจากระบบ e-
GP เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบันทึกในข้อมูล
ระบบ 

 
30 กันยายน 
2562 
จนท.พัสดุ/การเงิน/
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสด ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 



 
 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2562                                     

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง  

 

 
การควบคุม       

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 
ความเสี่ยง  
ที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง/ 
การควบคุม  

 

 
ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหตุ 

 

ด้านพัสดุ 
1.การควบคุมสินทรัพย ์
วัตุถุประสงค์: เพื่อให้ข้อมูลในระบบทะเบียน 
สินทรัพย์ของจังหวัดและอ าเภอ 13 อ าเภอ 
ครบถ้วนสมบรูณ ์

 
- ข้อมูลสินทรัพย์ใน
รายงานการเงินของ
หน่วยงานและงบ
การเงินไม่ถูกต้อง 

 
 

 
- ระบบทะเบียนสินทรัพย ์
กรมส่งเสรมิการเกษตร 
- ทะเบียนคุมสินทรัพย์ของ 
หน่วยงาน 
 

 
- ข้อมูลในระบบทะเบยีน
สินทรัพย์ไม่ครบถ้วน 
- รหัสทะเบยีนสินทรัพย ์
ไม่ถูกต้อง 
 

 
- ข้อมูลสินทรัพย์
ในรายงานการเงิน
ของหน่วยงานและ
งบการเงินไม่
ถูกต้อง 

 
 

 
- จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบสินทรัพย์
ของจังหวัดและอ าเภอ 
จ านวน 13 อ าเภอ  
- ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมลู
สินทรัพย์ในระบบท่ี
หน่วยงานบันทึก 
 

 
30 กันยายน 
2562/จนท.พัสดุ/
งานการเงิน/หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2562                                      

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง  

 

 
การควบคุม       

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 
ความเสี่ยง  
ที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง/ 
การควบคุม  

 

 
ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหตุ 

 

ด้านบุคลากร        
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏบิัติ 
งานของบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การปฏิบตัิงานบรรล ุ
ความส าเร็จอย่างมคีุณภาพและ 
สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย 

-บุคลากรมีงานตาม
นโยบายของรัฐบาลมาก
ท าให้การด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร 
น้อยลง ท าให้น าไปใช้
ปฏิบัติน้อยลง กับท้ัง
อัตราก าลังที่ปฏบิัติงาน
ในพื้นที่มีไม่เพียงพอ 

-จัดให้มีการรวบรวมความรู้ที่
บุคลากรต้องการเรยีนรู้
เพิ่มเตมิ 
  
  
  
  

-การควบคุมที่มีอยู่นั้น 
สามารถลดความเสี่ยงได ้
ระดับหนึ่ง บุคลากรเมื่อ
ได้รับความรู้แล้วต้องน าไป
ปฏิบัติเพื่อให้เกดิความ
ช านาญด้วยเช่นกัน 

-บุคลากรมีงาน
ตามนโยบาย 
ของรัฐบาลมากท า
ให้การด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร 
น้อยลง ท าให้
น าไปใช้ปฏิบัต ิ
น้อยลง กับท้ัง
อัตราก าลัง 
ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่มีไม่เพียงพอ 

-ขออัตราก าลังเพิ่ม 
โดยแสดงภาระงานท่ี 
สะท้อนปริมาณและ
คุณภาพต่อหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการ
วิเคราะห์และจัดสรร 
อัตราก าลัง 
  
  

31 กันยายน 
2562 
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนราธิวาส 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

2. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
  
  
  

-บุคลากรที่ปฏิบตัิงานใน
พื้นที่มีความเสีย่งในการ
ปฏิบัติงานท าให้มีอัตรา
การโอน/ยา้ยเพิ่มขึ้นเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

-จัดให้มีการประกวดบุคลากร
ดีเด่น 
  
  
  
  

-การควบคุมนี้สามารถ 
เป็นแรงจูงใจในการท างาน 
และเป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ในระดับ
หนึง่ 
  

-บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
มีความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 
ท าให้มีอัตราการ
โอน/ย้าย 
เพิ่มขึ้นเพื่อความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-พิจารณาให้บุคลากร
ได้รับการเลื่อน 
เงินเดือนนอกเหนือ
โควตาปกตเิมื่อมี
โอกาส 
-พิจารณาให้บุคลากร
ได้รับการเลื่อน 
เงินเดือนเพิ่มขึน้
ส าหรับผู้มผีล
ปฏิบัติงานด ี
  

31 กันยายน 
2562 
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนราธิวาส 
  
  

  

  

  

  

  

 

แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2562                                      

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง  

 

 
การควบคุม       

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 
ความเสี่ยง  
ที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง/ 
การควบคุม  

 

 
ก าหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
หมายเหตุ 

 

3. การมอบหมายงานตามต าแหนง่ 
    หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   ของบุคลากรในสังกัด 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อประโยชน์ในการมอบหมาย 
งานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ 
และทักษะของบุคลากรแตล่ะคน 

มอบหมายงานให้ตรงกับ 
ความรู้ ความสามารถ
และ 
ทักษะของบุคลากร แต่
ไม่ได ้
บันทึกเป็นหลักฐาน 

มีการมอบหมายงานแก่
บุคลากร 
และตดิตามการท างานอย่าง 
สม่ าเสมอ 

การติดตามควบคมุ
ค่อนข้าง 
ทั่วถึง แต่ยังขาดหลักฐาน 

มอบหมายงานให้
ตรงกับ 
ความรู้ 
ความสามารถและ 
ทักษะของ
บุคลากร แตไ่มไ่ด ้
บันทึกเป็น
หลักฐาน 
  
  
  

ติดตามและให้ความรู้
ตามภารกิจของงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้กับบุคลากรใน
สังกัด 
  
  
  
  

31 มีนาคม 2562 
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนราธิวาส 
  
  
  
  

  

  

    

      

        

        

        

         
 
           ชื่อผู้รายงาน…………………………………                                                      
                 ( นางรัตนา  ถิระโชติ  ) 
                                     ต าแหน่ง    เกษตรจังหวัดนราธิวาส 
           วันที่  29    เดือน  ตุลาคม     พ.ศ.  2562     
 

แบบ ปค.5 


