
 
 

แบบ ปย.๒ 
       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

แบบกำรประเมินควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๑.กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อรักษำสภำพแวดล้อมท่ีดีของต ำบล 
และสุขภำวะของประชำชนในเขตต ำบล 
เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิบทบำทอ ำนำจหน้ำที่
ของ อปท.ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อรว่มลด
ปัญหำภำวะโลกร้อนจำกผลกระทบของ
ปัญหำสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 
 

๑ .จั ด ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ข้อตกลงของชุมชน 
๒.รณรงค์ประชำสัมพันธ์ถึง
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ปั ญ ห ำ
สิ่ งแวดล้อมที่ เป็นพิษ และ
แนวทำงในกำรป้องกัน และ
แก้ไข สร้ำงจิตส ำนึกที่ดีในกำร
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
๓.จัดท ำโครงกำรคัดแยกขยะ
ที่ต้นทำง 
๔ . มี ม ำ ต ร ก ำ ร ล ด ก ำ ร ใ ช้
พลั ง ง ำน ในส ำนั ก งำน  ใ ช้
กระดำษ Reuse 
 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมี
กำรมอบหมำยงำน
ต่อผู้รับผิดชอบต่อ
ก ำ ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
ติดตำมผลในระดับ
ห นึ่ ง  แ ต่ ยั ง ไ ม่
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก ำ ร
บ ร ร ลุ ผ ล ต ำ ม
วัตถุประสงค์ 

O/C 

๑.สิ่งแวดล้อมเป็นพิษจำกขยะ
มู ลฝอย  เนื่ อ งจำกขำดกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี ยังไม่มีระบบ
กำรควบคุมกำรจัดกำรขยะ กำร
ด ำ เ นิ น โ ค ร งก ำ ร ยั ง ไ ม่ เ ป็ น
รูปธรรม 

๒.เจ้ำหน้ำที่บำงส่วนยังขำด
จิ ตส ำนึ กที่ ดี ในกำรอนุ รั กษ์
สิ่งแวดล้อม กำรใช้พลังงำนอย่ำง
ประหยัด และคุ้มค่ำ เช่นกำรใช้
ไฟฟ้ำ กำรเปิด - ปิดแอร์ กำรน ำ
กระดำษมำใช้ให้ครบสองหน้ำ 

๑.จัดท ำข้อบังคับต ำบล
และด ำ เนินกำรบริหำร
จัดกำรระบบกำรจัดกำร
ขยะ โดยด ำเนินโครงกำร
คัดแยกขยะที่ต้นทำง และ
สร้ำงจิตส ำนึกที่ดีในกำร
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
๒.สร้ำงควำมตระหนักใน
กำรลดกำรใช้พลังงำนของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อย่ำง
ต่อเนื่อง 

๓๐  กันยำยน ๒๕๕๙ 
ปลัด / 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
และผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

 

           
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมมี ๓ ด้ำน 
O  =  ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน     F =  ด้ำนควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนกำรด ำเนินงำน   C=  ด้ำนปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 



 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒ 
       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

แบบกำรประเมินควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๒.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ
ประชำชนจำกภัยโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกัน และกำรดูแลสุขภำพ
ตนเองให้ปลอดภยัจำกโรคตดิต่อ 

๑. กำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหวำ่งหน่วยงำน อบต.กับ 
รพ.สต. 
๒. รณรงค์ประชำสัมพันธ์กำร
ดูแลสุขภำพกำรออกก ำลังกำย 
และกำรรักษำควำมสะอำด 
จัดท ำโครงกำร Big Cleaning 
Day 
๓.กำรพ่นหมอกควันและใส่
ทรำยอะเบท ตำมช่วงเวลำที่
ต้องด ำเนินกำรป้องกันกำร
ระบำดของโรคไข้เลือดออก 
๔.จัดระเบยีบ ท ำควำมสะอำด
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กป้องกันโรค

ตรวจสอบรำยงำน
อัตรำกำรลดลงของ
ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก และ
โรคอื่นๆ ร่วมกับ 
รพ.สต.ในเขตพื้นท่ี
กำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 

O/C 

๑.กำรประสำนงำนระหว่ำง 
จนท.ผู้รับชอบงำน กิจกรรม
โครงกำร ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
๒.เกิดโรคไข้เลือดออกระบำดใน
พื้นที ่

-ส่งเสรมิ/อบรม
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมกำร
ดูแลรักษำสุขภำพ คือกำร
กินอำหำร กำรออกก ำลัง
กำย ตลอดจนกำรรักษำ
ควำมสะอำด ภำยใน
ครัวเรือน 
-จัดกิจกรรมให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจพิษภัย
อันตรำยของโรคต่ำงๆ 
เช่นกิจกรรมก ำจัดยุงลำย 
จัดท ำโครงกำร Big 
Cleaning Day 
 

๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ 
ปลัด / 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

 



ปำก เท้ำ 
๔.ประชำสัมพันธ์กำรรณรงค์
กำรป้องกันโรคตำมนโยบำย
ของรัฐผ่ำนสื่อเอกสำร  เสียง
ตำมสำย 

 
 
 
 
                          

แบบ ปย.๒ 
       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

แบบกำรประเมินควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 



๓.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ      
ยำเสพตดิ (กิจกรรมกำรแข่งขันกฬีำ) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิบทบำทอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรจัด
กิจกรรมเพื่อลดปญัหำยำเสพติดในพ้ืนท่ี 
 

๑.จัดกิจกรรมโครงกำรกีฬำ
ต้ำนยำเสพติดอยำ่งต่อเนื่อง 

๒.ส่งเสรมิกำรรวมกลุม่ใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
๓.จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
โทษและภยัของยำเสพติด 

กำรควบคุมที่มีอยู่
เพยีงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง เนื่องจำก
ได้ด ำเนินกำรจดั
กิจกรรมและส่งเสริม
สนับสนุนกำรออก
ก ำลังกำยกำรเล่น
กีฬำให้กับเยำวชน
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

O/C 

เด็กเยำวชนในพ้ืนท่ียังมีควำม
เสี่ยงต่อปัญหำยำเสพตดิ
เนื่องจำกสภำพแวดล้อมและ
สังคมที่เปลีย่นแปลงไป ภำวะ
เศรษฐกิจตกต่ ำ เยำวชนไม่มีงำน
ท ำ 

จัดกิจกรรมทีห่ลำกหลำย
ให้เด็ก เยำวชนได้เลือกที่
จะท ำ ท่ีใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์มำกเพิ่มขึ้น และ
กำรให้ควำมรู้กับเด็ก
นักเรียน เยำวชนใน
สถำนศึกษำ และกำรแจก
สื่อประชำสัมพันธ์ให้กับ
ประชำชนบุคคลทั่วไป 
เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ 

๓๐  กันยำยน ๒๕๕๙ 
ปลัด อบต./ 

หัวหนำ้ส ำนักปลัด 
 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒ 
       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

แบบกำรประเมินควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 



กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

 
(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๔.กำรจดัท ำประชำคมกำรจัดท ำแผน 
วัตถุประสงค์ 
  -เพื่อให้ประชำชนมสี่วนร่วมคดิรว่มท ำ 
ร่วมแก้ไขปญัหำ ร่วมพัฒนำท้องถิน่ได้
อย่ำงแท้จริง  
 -เพื่อให้กำรวำงแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
และกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีใหส้อดคล้องกับภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำยเป็นไปตำมนโยบำยของ
รัฐบำล 
 
 
 
 

 ๑.ประชำสัมพันธ์สร้ำง
แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น 
๒.จัดประชุมประชำคมเปิด
โอกำสให้ประชำชนเสนอ
ปัญหำควำมต้องกำรและ
ระดับควำมส ำคัญ 
๓.ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนตำมข้อเสนอ
โครงกำรให้มำกท่ีสุดตำม
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ภำยใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย 
และอ ำนำจหนำ้ที ่

๑.เปรียบเทียบ
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
ประชุมกับจ ำนวน
ประชำกรจริงในแต่
ละหมู่บำ้น 
๒.บันทึกรำยงำน
กำรประชุม/รำยชื่อ
ผู้เข้ำร่วมประชุมแต่
ละหมู่บำ้น  
จัดประชำคมชี้แจง 
๓.จัดล ำดับ
ควำมส ำคญั/ควำม
จ ำเป็นเร่งด่วน  

O/C 
๑.ประชำชนเข้ำร่วมกำรประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำนในกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำหมู่บ้ำน และ
แผนพัฒนำสำมปี เมื่อ
เปรียบเทยีบสดัส่วนแล้วจ ำนวน
ยังไม่ครบถ้วนตรงตำมจ ำนวน 
อำจท ำให้ข้อมูลปัญหำที่ต้องกำร
แก้ไขนั้นยังไมต่รงตำมควำม
ต้องกำรอย่ำงแท้จริง 
๒.เงินงบประมำณในกำรจัดท ำ
โครงกำรมไีมเ่พียงพอต่อควำม
ต้องกำรของโครงกำรที่บรรจไุว้
ในแผนพัฒนำสำมปี และ
แผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

๑.ช้ีแจงรำยละเอียด
ระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวกับสิทธิ บทบำทของ
ประชำชนท่ีมีต่อกำร
บริหำรกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๒.ประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนเข้ำมำมสี่วนร่วม
ในกำรพัฒนำท้องถิ่นโดย
จัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำน
เพื่อน ำปัญหำมำเสนอ
วิเครำะหห์ำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำร่วมกัน 
๓.ช้ีแจงถึงกำรด ำเนินกำร
กิจกรรมโครงกำรต่อกำร
บริหำรจดักำรงบประมำณ
ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
 

๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ 
ปลัด อบต./ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

 

 
 
 
 
 
 



แบบ ปย.๒ 
       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

แบบกำรประเมินควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งที่ยังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๕.กิจกรรมป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
วัตถุประสงค์ 
  -เพื่อช่วยเหลือประชำชนจำกสำธำรณ
ภัยต่ำงๆ เช่น อุทกภัย วำตภัย ภยัแล้ง 
อัคคีภัย 
  -เพื่อบรรเทำสำธำรณภัยที่เกดิขึน้กับ
ประชำชนให้ไดร้ับกำรช่วยเหลืออย่ำง
ทันท่วงที 
 

๑.ขุดลอกคู เหมืองระบำยน้ ำ
ปรับปรุงสภำพพื้นที่/
สภำพแวดล้อม สร้ำงแหล่งกัก
เก็บน้ ำ/ปรบัปรุงแหล่งกักเก็บ
น้ ำเดิมที่มีอยู่ / ตัดแต่งกิ่งไม้ที่
เสี่ยงต่อกำรเกิดวำตภัย 
๒.ตรวจสอบกำรจัดเตรยีมวัสดุ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภยัต่ำงๆ 
๓.สรรหำบุคลำกรให้เพียงพอ
ต่อปริมำณงำน 
 

มีกำรมอบหมำย
หน้ำท่ีจำกนำยก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ก ำหนด
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
เป็นกำรควบคมุที่มี
อยู่เพียงพอ สำมำรถ
ลดควำมเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 

OFC 
งำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
ขำดผู้รับผิดชอบโดยต ำแหน่ง 
พนักงำนลูกจ้ำงมีไมเ่พียงพอต่อ
ปริมำณงำน 
 

๑.ขอสนับสนุน
งบประมำณในกำรจดัหำ
พัฒนำแหล่งน้ ำ 
๒.ประสำนหน่วยงำนที่ให้
กำรช่วยเหลือประชำชน
อย่ำงยั่งยืน 

๓๐  กันยำยน ๒๕๕๙ 
 ปลัด อบต./ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
และผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

 

           
 
 

ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                             (นำงอำทิตยำ  คชกฤษ) 

                                                                                                                                                                                                                  หัวหน้ำส ำนักปลัด   

                                                                                                                                                                                                             วันท่ี ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๕๘ 



 
 
 
           
 

แบบ ปย.๒ 
                              

           กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
แบบกำรประเมินควบคมุภำยใน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

 
(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๖.กิจกรรมงำนพัฒนำและจัดเก็บ
รำยได ้
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้ ให้
เป็นไปอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

๑.ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้กับ
ประชำชนเกี่ยวกับหน้ำท่ี และ
ประโยชน์ของกำรช ำระภำษ ี
อย่ำงถูกต้องและทั่วถึง 

กำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง 
 

OFC 
๑.ขำดข้อมลูของผู้มีหน้ำที่
เสียภำษ ี
๒.ขำดกำรประชำสัมพันธ์ 
อย่ำงทั่วถึง 
๓.ประชำชนหลีกเลี่ยงกำร
ช ำระภำษ ี
 

๑.หน่วยงำนต้องมีกำรจัดท ำแผน
ที่ภำษีเพื่อให้ได้ข้อมลูของผู้มี
หน้ำท่ีช ำระภำษไีด้ทั่วถึง 
๒.ก ำหนดให้หน่วยงำนจัดเก็บ
รำยได้เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์
อย่ำงทั่วถึง เช่น แจ้งผู้ใหญ่บำ้น 
ชุมชน ประกำศเสยีงตำมสำย 
ฯลฯ 
๓.ให้ควำมรู้กับประชำชนถึง
ประโยชน์ของกำรช ำระภำษีทุก
ครั้งท่ีมีกำรประชำคม 

๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ 
ผอ.กองคลัง / 

นักวิชำกำรจัดเก็บ
รำยได ้

 

   
 



ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                             (นำงชัชชญำ  อำจแสน) 

                                                                                                                                                                                                                    ผอ.กองคลัง   

                                                                                                                                                                                                             วันท่ี ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๕๘ 

 
 

 
           
 
 

แบบ ปย.๒ 
                              

        กองช่ำง  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนในดง 
แบบกำรประเมินควบคมุภำยใน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

 
(๑) 

กำรควบคมุที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 



๗.งำนออกแบบควบคุมอำคำร และ
ผังเมือง 
เพื่อกำรจัดระเบยีบอำคำรบ้ำนเรือน
ในชุมชนให้มีควำมเป็นอยู่ท่ีดี 
ปลอดภัย ควำมมั่นคงแข็งแรงของ
กำรก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัย กำร
ก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน 
 

๑.ประชำสัมพันธ์ ประสำนควำม
ร่วมมือของคนในชุมชนให้มีควำม
เข้ำใจในกฎหมำย ระเบยีบ 
ข้อบังคับต่ำงๆ 

๒.สรรหำบุคลำกรตำมกรอบ
อัตรำก ำลัง 

กำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังคงต้องมีกำรสรรหำ
บุคลำกรตำมกรอบ
อัตรำก ำลังอย่ำงต่อเนื่อง 
 

OFC 
-ควำมเจรญิเติบโตของชุมชนที่
เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
-บุคลำกรมไีมเ่พียงพอต่อปริมำณ
งำน 

๑.ประสำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  และ
ประชำสมัพันธ์
หลักเกณฑ์กำร
ด ำเนินงำน เพื่อรองรับ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ควบคุมอำคำรและ 

ผังเมือง 
๒.สรรหำบุคลำกรตำม
กรอบอัตรำก ำลังอย่ำง
ต่อเนื่อง 

๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ 
ผอ.กองช่ำง 

 
 

 

 
 
 

ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                           (นำยอุทัยวุฒิ  กลิ่นกรุ่น) 

                ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

              วันท่ี  ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 

         
แบบ ปย.๒ 

       ส่วนสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            
แบบกำรประเมินควบคมุภำยใน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 



กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

 
(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๘.กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยำยตัว
อย่ำงยั่งยืน (กำรพัฒนำอำชีพ) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมพัฒนำอำชีพ พัฒนำรำยได้ 
ลดรำยจ่ำยในกำรด ำรงชีวิตตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชำชนในพ้ืนท่ี 
 
 

๑.มอบหมำยงำนให้กับ
เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับผดิชอบ 

๒.จัดประชุมหมู่บ้ำนหำข้อมลู
พื้นฐำน และควำมต้องกำรใน
กำรหำอำชีพเสริม 

๒.ประสำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

๓.จัดตั้งกลุ่มอำชีพ  

 

กำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง โดยกำร
จัดกิจกรรมลด
รำยจ่ำยใน
ครอบครัว เช่น กำร
ท ำน้ ำยำ
อเนกประสงค์ น้ ำยำ
ปรับผ้ำนุม่ ใช้เองใน
ครัวเรือน อำจมผีู้ต่อ
ยอดโดยกำรท ำเป็น
อำชีพเสริม 
 

OFC 

สภำพควำมเป็นอยู่ของสังคมที่ม ี

ภำวะเศรษฐกิจ ที่มีกำรแข่งขัน
กันสูง เพื่อควำมอยู่รอดในกำร
ใช้ชีวิตประจ ำวัน โดยไม่มีกำร
ค ำนึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ท ำ
ให้เกิดกำรลักขโมยขึ้น 

รณรงค์ประชำสัมพันธ์ 
สร้ำงกำรเรียนรู้  กำรมี
ส่วนร่วม กำรใช้ชีวิตอย่ำง
พอเพียง 

๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ 
หน.ส่วนสวสัดิกำร

สังคม 
 
 

 

           
 
 

ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                             (นำงอำทิตยำ  คชกฤษ) 

                                                                                                                                                                                                                  หัวหน้ำส ำนักปลัด   

                                                                                                                                                                                                       รักษำกำรหัวหน้ำส่วนสวัสดิกำรสังคม 
                   วันท่ี ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๕๘ 

 
 

แบบ ปย.๒ 



                              
                                                                          ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 

แบบกำรประเมินควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๘ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

 
(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๙. กิจกรรม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของส่วน
กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง และตรงตำมมำตรฐำน
ของศูนย์ ฯ 
 

๑.ปรับปรุง / พัฒนำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กให้ไดม้ำตรฐำน ตรงตำม
มำตรฐำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
๒.มีกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กแห่งใหม ่

กำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง 
 

OFC 
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไมไ่ด้
มำตรฐำน ไม่ตรงตำมมำตรฐำนศนูย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
 

จัดหำ / ก่อสร้ำงศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กแห่งใหม่ท่ี
มีมำตรฐำนมำกขึ้น 

๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ 
ปลัด อบต. 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                         ช่ือผู้รำยงำน..................................................... 
                                                         (นำยวิศิษฐ์  สังข์สุวรรณ) 

  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รกัษำรำชกำรแทน   
หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

     วันท่ี  ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประจ ำปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

แบบ ปย.๒ 
       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๑.กำรจดัท ำประชำคมกำรจัดท ำแผน 
วัตถุประสงค์ 
  -เพือ่ให้ประชำชนมสี่วนร่วมคดิ ร่วมท ำ 
ร่วมแก้ไขปญัหำ ร่วมพัฒนำท้องถิน่ได้
อย่ำงแท้จริง  
 -เพื่อให้กำรวำงแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
และกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีใหส้อดคล้องกับภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำยเป็นไปตำมนโยบำยของ
รัฐบำล 
 
 
 

 ๑.ประชำสัมพันธ์สร้ำง
แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น 
๒.จัดประชุมประชำคมเปิด
โอกำสให้ประชำชนเสนอ
ปัญหำควำมต้องกำรและ 
จัดล ำดับควำมส ำคัญ 
๓.ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนตำมข้อเสนอ
โครงกำรให้มำกท่ีสุดตำม
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ภำยใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย 
และอ ำนำจหนำ้ที ่

๑.เปรียบเทียบ
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
ประชุมกับจ ำนวน
ประชำกรจริงในแต่
ละหมู่บำ้น 
๒.บันทึกรำยงำน
กำรประชุม/รำยชื่อ
ผู้เข้ำร่วมประชุมแต่
ละหมู่บำ้นที ่  
จัดประชำคมชี้แจง 
๓.จัดล ำดับ
ควำมส ำคญั/ควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนของ

O/C 
๑.เงินงบประมำณในกำรจัดท ำ
โครงกำรมไีมเ่พียงพอต่อควำม
ต้องกำรของโครงกำรที่บรรจไุว้
ในแผนพัฒนำ โครงกำรที่
ประชำชนเสนอจึงไม่ได้รับกำร
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนเท่ำที่ควร  

๑.จัดกิจกรรมเสริมเช่น 
กำรตรวจสุขภำพร่วมกับ
โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตรวจหำสำรพิษใน
ร่ำงกำยส ำหรับเกษตรกร 
๒.จัดท ำโครงกำรอบรม
แกนน ำหมู่บ้ำนเพื่อให้
ควำมรู้ และสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรอยำกร่วมพัฒนำ
หมู่บ้ำน โดยกำรศึกษำ
นอกสถำนท่ีในท้องถิ่น
ต้นแบบท่ีสำมำรถเป็น
ตัวอย่ำงในกำรพัฒนำ

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ 
ปลัด อบต./ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

 



 โครงกำร หมู่บ้ำนได้ประสบ
ผลส ำเร็จจำกกำรที่
ประชำชนในหมู่บ้ำนมสี่วน
ร่วมในกำรพัฒนำให้เป็น
ชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมมี ๓ ด้ำน 
O  =  ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน     F =  ด้ำนควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนกำรด ำเนินงำน   C=  ด้ำนปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ปย.๒ 
       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 



๒.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ
ประชำชนจำกภัยโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพื่อป้องกัน ควบคุมและลดปญัหำ
กำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก 
 ๒.เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชน
ตระหนักและเห็นควำมส ำคญัในกำร
ก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุลูกน้ ำยุงลำยและ
กำรก ำจัดยุงลำยตัวแก่ 

๑.ประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น อบต. โรงเรียน 
วัด ชุมชน เพื่อร่วมกันวำงแผน
ด ำเนินกำร 
๒.รณรงค์ก ำจดัแหล่ง
เพำะพันธ์ุยุงลำย 
๓.ประชำสัมพันธุ์ให้ควำมรู้แก่
ประชำชนและร่วมกันรณรงค์
ก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำย  

๑.กำรเฝ้ำระวังโรคมี
ควำมทันเวลำในกำร
รำยงำนผู้ป่วย 
ภำยใน ๒๔ ช่ัวโมง 
๒.กำรป้องกันโรคมี
กำรก ำจัดแหล่ง
เพำะพันธ์ุลูกน้ ำ
ยุงลำยทุกหลัง 
คำเรือน 
ตรวจสอบรำยงำน
อัตรำกำรลดลงของ
ผู้ปว่ยโรค
ไข้เลือดออก  
ร่วมกับ รพ.สต.ใน
เขตพื้นท่ี 
กำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 

O/C 

๑.กำรประสำนงำนระหว่ำง 
จนท.ผู้รับชอบงำน กิจกรรม
โครงกำร ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
๒.เกิดโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี 

-จัดท ำโครงกำร Big 
Cleaning Day  เพื่อ 
ก ำจัดควำมชุกของลูกน้ ำ
ยุงลำย  

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ 
ปลัด / 

หัวหน้ำส ำนักปลัด /  
รพ.สต.บำ้นในดง 

และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

 

 
 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมมี ๓ ด้ำน 
O  =  ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน     F =  ด้ำนควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนกำรด ำเนินงำน   C=  ด้ำนปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

แบบ ปย.๒ 
ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 

                                                                              รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 
                                                                                 ส ำหรับปสีิ้นสดุวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๙ 



 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๓.กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค์ (กำรคัดแยกขยะที่ตน้ทำง) 
เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักใน
กำรคัดแยกขยะที่ต้นทำง  
เพื่อส่งเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ กำรคัด
แยกขยะที่ต้นทำง 
 

๑.รณรงค์ ประชำสัมพันธ์สร้ำง
ค ว ำ ม รู้  ค ว ำม เ ข้ ำ ใ จ โ ด ย
วิทยำกรผู้มีควำมรู้ด้ำนกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย 
๒.ด ำเนินกำรคัดแยกขยะและ
กำรจัดกำรขยะแต่ละประเภท 
คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตรำย ขยะทั่วไป เพื่อ
แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยในพ้ืนท่ี  

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมี
กำรมอบหมำยงำน
ต่อผู้รับผิดชอบต่อ
ก ำ ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
ติ ด ต ำ ม ผ ล ไ ด้ ใ น
ระดับหนึ่ง โดยกำร
ส่งเสริมให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย  โ ดยกำ รคั ด
แ ย ก แ ล ะ จั ด ก ำ ร
ประเภทของขยะมูล
ฝอยที่ เกิดขึ้ นจำก
แหล่งก ำเนิดภำยใน
ชุมชนของตนเองได้ 

O/C 

ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันประชำชนขำด
จิตส ำนึกในกำรคัดแยกขยะมูล
ฝอยแต่ละชุมชนกำรบริหำร
จั ด ก ำ ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ข ำ ด
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกอุปกรณ์
ไม่เพียงพอ 

 

๑.จัดท ำข้อบังคับต ำบล
และด ำ เนินกำรบริหำร
จัดกำรระบบกำรจัดกำร
ขยะ โดยด ำเนินโครงกำร
คัดแยกขยะที่ต้นทำง ให้
ครอบคลุมทั่ ว เขตพื้นที่
ต ำบลและสร้ำงจิตส ำนึกที่
ดี ใ น ก ำ ร ดู แ ล รั ก ษ ำ
สิ่งแวดล้อม 

๓๐  กันยำยน ๒๕๖๐ 
ปลัด / 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
และผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

 

           
 
 
 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมมี ๓ ด้ำน 
O  =  ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน     F =  ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนกำรด ำเนินงำน   C=  ด้ำนปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 



แบบ ปย.๒ 
       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๔.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ      
ยำเสพตดิ  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เด็กและเยำวชนรู้ถึงพิษภัยของ
บุหรี่และยำเสพติดทีส่่งผลต่อสุขภำพของ
ตนเองและคนใกล้ชิด  
เพื่อให้เด็กและเยำวชนพัฒนำทักษะชีวิต
รู้เท่ำทัน รู้ปฏเิสธไม่ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่
และยำเสพตดิ 
 

๑.จัดประชุมคณะกรรมกำร
ชมรมสร้ำงสรรคส์ังคม 
๒.จัดอบรมให้เด็กและเยำวชน
รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และยำเสพ
ติดที่ส่งผลต่อสุขภำพท้ังทำง
กำยและทำงใจ  
๓.อบรมกำรพัฒนำทักษะชีวิต
ของเด็กและเยำวชนให้รู้จัก
กำรปฏิเสธบุหรี่และยำเสพติด
ประเภทอื่นจำกเพื่อน 

กำรควบคุมที่มีอยู่
เพยีงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง เนื่องจำก
ได้ด ำเนินกำรจดั
อบรมให้เด็กและ
เยำวชนรู้ถึงพิษภัย
ของบุหรี่และยำเสพ
ติดที่ส่งผลต่อ
สุขภำพทั้งทำงกำย
และทำงใจ  ให้รู้จัก
กำรปฏิเสธบุหรี่และ
ยำเสพตดิประเภท
อื่น จำกเพื่อน 
 

O/C 

เด็กเยำวชนในพ้ืนท่ียังมีควำม
เสี่ยงต่อปัญหำยำเสพตดิ
เนื่องจำกสภำพแวดล้อมและ
สังคมที่เปลีย่นแปลงไป ภำวะ
เศรษฐกิจตกต่ ำ เยำวชนไม่มีงำน
ท ำ 

จัดกิจกรรมทีห่ลำกหลำย
ให้เด็ก เยำวชนได้เลือกที่
จะท ำ ท่ีใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์มำกเพิ่มขึ้น และ
กำรให้ควำมรู้กับเด็ก
นักเรียน เยำวชนใน
สถำนศึกษำ และกำรแจก
สื่อประชำสัมพันธ์ให้กับ
ประชำชนบุคคลทั่วไป 
เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ 

๓๐  กันยำยน ๒๕๖๐ 
ปลัด อบต./ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 

 

 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมมี ๓ ด้ำน 
O  =  ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน     F =  ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนกำรด ำเนินงำน   C=  ด้ำนปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ปย.๒ 
       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๕.กิจกรรมป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
วัตถุประสงค์ 
  -เพื่อช่วยเหลือประชำชนจำกสำธำรณ
ภัยต่ำงๆ เช่น อุทกภัย วำตภัย ภยัแล้ง 
อัคคีภัย 
  -เพื่อบรรเทำสำธำรณภัยที่เกดิขึ้นกับ
ประชำชนให้ไดร้ับกำรช่วยเหลืออย่ำง
ทันท่วงที 
 

๑.ขุดลอกคู เหมืองระบำยน้ ำ
ปรับปรุงสภำพพื้นที่/
สภำพแวดล้อม สร้ำงแหล่งกัก
เก็บน้ ำ/ปรบัปรุงแหล่งกักเก็บ
น้ ำเดิมที่มีอยู่ / ตัดแต่งกิ่งไม้ที่
เสี่ยงต่อกำรเกิดวำตภัย 
๒.ตรวจสอบกำรจัดเตรยีมวัสดุ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภยัต่ำงๆ 
๓.สรรหำบุคลำกรให้เพียงพอ
ต่อปริมำณงำน 
 

มีกำรมอบหมำย
หน้ำท่ีจำกนำยก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ก ำหนด
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
เป็นกำรควบคมุที่มี
อยู่เพียงพอ สำมำรถ
ลดควำมเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 

OFC 
งำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
ขำดผู้รับผิดชอบโดยต ำแหน่ง 
พนักงำนลูกจ้ำงมีไมเ่พียงพอต่อ
ปริมำณงำน 
 

๑.ขอสนับสนุน
งบประมำณในกำรจดัหำ
พัฒนำแหล่งน้ ำ 
๒.ประสำนหน่วยงำนที่ให้
กำรช่วยเหลือประชำชน
อย่ำงยั่งยืน 

๓๐  กันยำยน ๒๕๖๐ 
 ปลัด อบต./ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
และผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

 

           
 

ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                             (นำงอำทิตยำ  คชกฤษ) 



                                                                                                                                                                                                                  หัวหน้ำส ำนักปลัด   

                                                                                                                                                                                                             วันท่ี ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมมี ๓ ด้ำน 
O  =  ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน     F =  ด้ำนควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนกำรด ำเนินงำน   C=  ด้ำนปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

แบบ ปย.๒ 
             กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๖.กิจกรรมดำ้นงำนซ่อมแซมไฟฟ้ำ 
วัตถุประสงค์ 
  -เพื่อส่งเสริมใหเ้จ้ำหน้ำท่ีเกดิควำม
รับผิดชอบต่องำนท่ีได้รับมอบหมำย 
  -เพื่อให้งำนเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของงำน และเกิดประโยชน์
อย่ำงสูงสุด 
 

๑.มีกำรตั้งงบประมำณใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปสี ำหรับกำรจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำเพื่อซ่อมแซม
ไฟฟ้ำสำธำรณะภำยใน
หมู่บ้ำน/ต ำบล 

มีกำรมอบหมำย
หน้ำท่ีจำกนำยก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ก ำหนด
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
เป็นกำรควบคมุที่มี
อยู่เพียงพอ สำมำรถ
ลดควำมเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 

OFC 
-อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
ไฟฟ้ำยังไม่ครบสมบูรณ์ ท้ังนี้
เพื่อควำมปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็วในกำรปฏิบตัิงำน 
 

-จัดสรรงบประมำณให้
เพียงพอส ำหรับกำรจัดซื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ทันสมัย มี
อำยุกำรใช้งำนได้นำน 

๓๐  กันยำยน ๒๕๖๐ 
 ผอ.กองช่ำง/ 
ผช.ช่ำงไฟฟ้ำ 

และผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

 



           
 
 

ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                             (นำยอุทัยวุฒิ  กลิ่นกรุ่น) 

                                                                                                                                                                                                                     ผอ.กองช่ำง   

                                                                                                                                                                                                             วันท่ี ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๕๙ 
 

 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมมี ๓ ด้ำน 
O  =  ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน     F =  ด้ำนควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนกำรด ำเนินงำน   C=  ด้ำนปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

แบบ ปย.๒ 
                              

           กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

 
(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งที่ยังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 



๗.กิจกรรมงำนพัฒนำและจัดเก็บ
รำยได ้
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้ ให้
เป็นไปอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

๑.ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้กับ
ประชำชนเกี่ยวกับหน้ำที่ และ
ประโยชน์ของกำรช ำระภำษ ี
อย่ำงถูกต้องและทั่วถึง 

กำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง 
 

OFC 
๑.ขำดข้อมลูของผู้มีหน้ำที่
เสียภำษ ี
๒.ขำดกำรประชำสัมพันธ์ 
อย่ำงทั่วถึง 
๓.ประชำชนหลีกเลี่ยงกำร
ช ำระภำษ ี
 

๑.หน่วยงำนต้องมีกำรจัดท ำแผน
ที่ภำษีเพือ่ให้ได้ข้อมลูของผู้มี
หน้ำท่ีช ำระภำษไีด้ทั่วถึง 
๒.ก ำหนดให้หน่วยงำนจัดเก็บ
รำยได้เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์
อย่ำงทั่วถึง เช่น แจ้งผู้ใหญ่บ้ำน 
ชุมชน ประกำศเสยีงตำมสำย 
ฯลฯ 
๓.ให้ควำมรู้กับประชำชนถึง
ประโยชน์ของกำรช ำระภำษีทุก
ครั้งท่ีมีกำรประชำคม 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ 
ผอ.กองคลัง / 

นักวิชำกำรจัดเก็บ
รำยได ้

 

   
 

ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                             (นำงชัชชญำ  อำจแสน) 

                                                                                                                                                                                                                    ผอ.กองคลัง   

                                                                                                                                                                                                             วันท่ี ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๕๙ 

 
 

 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมมี ๓ ด้ำน 
O  =  ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน     F =  ด้ำนควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนกำรด ำเนินงำน   C=  ด้ำนปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

         
แบบ ปย.๒ 

       กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 



กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

 
(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๘.กิจกรรมกำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพให้แก่
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์
ได้รับสวัสดิกำรอยำ่งทั่วถึง และเท่ำเทียม 
 
 

๑.จัดท ำแผ่นพับ
ประชำสมัพันธ์ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ 
๒.ประสำนงำนกับส่วน
รำชกำรภำยนอก (อ ำเภอ)เพื่อ
ขอข้อมูลผู้โอนย้ำย 
๓.เข้ำร่วมประชุมประชำคม
หมู่บ้ำนเพื่อท ำควำมเข้ำใจ
ช้ีแจงให้ประชำชนทรำบ 

กำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง  

OFC 

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วย
เอดส์ขำดควำมร่วมมือในกำร
แจ้งข้อมูลกำรมีชีวิตอยู่  กำร
เสียชีวิต กำรย้ำยที่อยู ่

รณรงค์ประชำสัมพันธ์ 
ผ่ำนหอกระจำยข่ำว 
หมู่บ้ำน ต ำบล  

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ 
ผอ.กองสวัสดิกำร

สังคม 
 
 

 

           
 
 

ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                             (นำงสำวดุษฎี  ปรีชำกร) 

                                                                                                                                                                                                              ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 
                   วันท่ี ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๕๙ 

 
 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมมี ๓ ด้ำน 
O  =  ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน     F =  ด้ำนควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนกำรด ำเนินงำน   C=  ด้ำนปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ปย.๒ 
                              



                                                                          กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๙. กิจกรรม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของกอง
กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง และตรงตำมมำตรฐำน
ของศูนย์ ฯ 
 

๑.ปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยนอก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
๒.มีกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงอำหำร
ส ำหรับเด็กเล็ก 

กำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง 
 

OFC 
สภำพแวดล้อมภำยนอกยังไม่
ปลอดภัยและไมเ่อื้อต่อกำรจดั
ประสบกำรณ์ส ำหรับเด็ก 
 

ด ำเนินกำรปรับปรุง
สภำพภมูิทัศน์ภำยนอก
ให้เหมำะสมกับกำรจัด
ประสบกำรณ์และ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภยั
ส ำหรับเด็ก 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                         ช่ือผู้รำยงำน..................................................... 
                                                         (นำงสำวอวยพร  แสงศิลำ) 

              ผอ.กองกำรศึกษำ   
              วันท่ี  ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

 
 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมมี ๓ ด้ำน 
O  =  ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน     F =  ด้ำนควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนกำรด ำเนินงำน   C=  ด้ำนปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประจ ำปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒ 
       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๑.กำรจดัท ำประชำคม 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท ำ
แก้ไขปัญหำในท้องถิ่นได้อย่ำงแทจ้ริง 
-เพื่อให้กำรวำงแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
และกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีใหส้อดคล้องกับภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำยเป็นไปตำมนโยบำยของ
รัฐบำล 

-ประชำสัมพันธ์ผ่ำนท่ีประชุม
ประจ ำเดือน  หนังสือรำชกำร
ให้ประชำชนทรำบและเข้ำ
ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
-มีกำรจัดประชุมประชำคม
เพื่อให้ประชำชนได้เสนอ
ปัญหำควำมต้องกำรและ 
เรียงล ำดับควำมส ำคญัของ
โครงกำรในหมู่บำ้น 

-เปรียบเทียบจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 
ประชุมกับจ ำนวน
ประชำกรจริงในแต่
ละหมู่บำ้น 
-บันทึกรำยงำนกำร
ประชุม/รำยชื่อ
ผู้เข้ำร่วมประชุมแต่
ละหมู่บำ้นท่ีจัด
ประชำคม 

-ประชำชนเข้ำร่วมกำรประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำน้อยเมื่อเปรียบเทยีบ
กับสัดส่วนของประชำกร/
ครัวเรือนท้ังหมด ท ำให้โครงกำร
ที่ได้จำกกำรประชำคมอำจไม่
ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนอย่ำงแท้จริง  

-ประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนทุกหมู่บ้ำนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นโดยจัดเวที
ประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อน ำ
ปัญหำมำเสนอร่วมกับ
วิเครำะห์และหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน 
-แจ้งประชำสัมพันธ์ถึง
ควำมส ำคญัของกำรท ำ
แผนพัฒนำ  ในหลำย ๆ 
ช่องทำง เช่น ประกำศ
เสียงตำมสำย 
-จัดกิจกรรมเสริมเช่น กำร

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
ปลัด อบต./ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

 



ตรวจสุขภำพร่วมกับรพ.
สต.บ้ำนในดงตรวจหำ
สำรพิษในร่ำงกำยส ำหรับ
เกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒ 
       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 



๒.ลดปัญหำภำวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้พื้นที่ต ำบลบ้ำนในดงมี
สภำพแวดล้อมท่ีดี อำกำศบริสุทธ์ิเกิดผล
ดีต่อสุขภำพของคนในต ำบล 

-รณรงค์ปลูกต้นไม้ตำม
โครงกำรปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียวลดภำวะโลกร้อน 
-จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรคัด
แยกขยะในครัวเรือน 
-มีมำตรกำรกำรลดใช้พลังงำน
ในส ำนักงำน 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมี
กำรมอบหมำยงำน
ต่อผู้รับผิดชอบต่อ
กำรควบคุมและ
ติดตำมผล 

-มีกำรปลูกต้นไม้แต่ยังไม่
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี /เส้นทำง
ภำยในต ำบล 
-กำรร่วมลดกำรใช้พลังงำน เช่น 
กำรเปิด – ปิดแอร์  

-ตรวจสอบเส้นทำง หรือ
พื้นที่ป่ำชุมชนที่ควรจะ
ปลูกต้นไม้ให้รม่รื่นและ
ทั่วถึง 
-สร้ำงควำมตระหนักใน
กำรลดกำรใช้พลังงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
ปลัด อบต./ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒ 
        ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 



กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

 
(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๓.กำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพ
ติดในกลุ่มประชำชนทุกเพศ ทุกวัย 
 

-ส่งเสรมิกิจกรรมเด็กและ
เยำวชนด้ำนกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมี
กำรมอบหมำยงำน
ต่อผู้รับผิดชอบต่อ
กำรควบคุมและ
ติดตำมผล 

-กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
ในพื้นที่ เนื่องจำกยังมีผู้เสพอยู่
ในพื้นที่ 

-กำรให้ควำมรู้กับเด็กและ
เยำวชน ประชำชนในพ้ืนท่ี
อย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำจะเป็น
ที่ชุมชน โรงเรียน สถำนท่ี
รำชกำร เช่น กำรติดป้ำย
ประชำสมัพันธ์ เอกสำร
แผ่นพับ ใบปลิว 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
ปลัด อบต./ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒ 
        ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นในดง                                                                            



รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๔.กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อช่วยเหลือประชำชนจำกสำธำรณภยั
ต่ำง ๆ เช่น อุทกภัย วำตภัย ภยัแล้ง 
อัคคีภัย  
-เพื่อบรรเทำสำธำรณภัยทีเ่กิดขึ้นกับ
ประชำชนให้ไดร้ับกำรช่วยเหลืออย่ำง
ทันท่วงที 

-ตรวจสอบควบคมุดูแลในกำร
จัดเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย 
 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมี
กำรมอบหมำยงำน
ต่อผู้รับผิดชอบต่อ
กำรควบคุมและ
ติดตำมผล 

-บุคลำกรไม่เพียงพอ 
-เครื่องมือเครื่องใช้มีจ ำนวนน้อย 
 

-จัดฝึกอบรม 
-จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงำน
ป้องกัน 
-ตรวจสอบกำรเสื่อมสภำพ
และอำยุกำรใช้งำนของ
เครื่องมือเครื่องใช้ในงำน 
ป้องกัน 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
ปลัด อบต./ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปย.๒ 

        ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นในดง                                                                            
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

 
(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๕.ปกป้องเทิดทูนสถำบัน 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย ์
และสร้ำงควำมสำมัคคีแก่ประชำชนใน
ต ำบล 

-ปลูกจิตส ำนึกในกำรสร้ำง
ควำมสำมัคคีในหมู่ประชำชน
มำกขึ้นโดยจดักิจกรรมเพื่อ
สร้ำงควำมสำมัคค ี

ไม่มีกำรประเมินผล ไม่มีควำมเสี่ยง ไม่มีกำรปรับปรุงกำร
ควบคุม 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
ปลัด อบต./ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

 

 

 
 

ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                             (นำงอำทิตยำ  คชกฤษ) 

                                                                                                                                                                                                                  หัวหน้ำส ำนักปลัด   

                                                                                                                                                                                                             วันท่ี ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๖๐ 



 

 
 

แบบ ปย.๒ 
           กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๖.ตรวจฎีกำก่อนอนุมัตเิบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้ตรวจฎีกำก่อนอนุมตัิเบิกจำ่ยเงิน
งบประมำณถูกต้องตำมระเบียบและตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

-จัดส่งเจ้ำหนำ้ที่ผู้รับผิดชอบ
ด้ำนกำรเงินเข้ำรับกำรอบรม
เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำน
ควำมรู้ให้สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่
ได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมี
กำรมอบหมำยงำน
ต่อผู้รับผิดชอบต่อ
กำรควบคุมและ
ติดตำมผล 

-ระเบียบหลักเกณฑ์ตำมหนังสือ
สั่งกำรมีกำรปรับปรุงใหม่ท ำให้
เจ้ำหน้ำท่ีศึกษำระเบียบไมเ่ข้ำใจ
และไม่ทันกับเวลำ 

-มีกำรตรวจเอกสำร
ทำงกำรเงินอย่ำง 
เคร่งครดัก่อนท่ีจะมีกำร
เบิกจ่ำย 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
ผอ.กองคลัง/ 
และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒ 
           กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๗.งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้กำรจัดเก็บรำยได้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง
ไม่มลีูกหนี้ค้ำงช ำระเป็นไปตำมระเบียบ 

-ส่งเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนเข้ำ
รับกำรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพ
กำรเรยีนรู ้
-จัดกำรประชำสัมพันธ์อย่ำง
ต่อเนื่อง 
-กำรออกพ้ืนท่ีเพื่อเป็นกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนผู้เสีย
ภำษีและเปิดโอกำสสร้ำงควำม
เข้ำใจอันดีกับประชำชนผูเ้สยี
ภำษี 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมี
กำรมอบหมำยงำน
ต่อผู้รับผิดชอบต่อ
กำรควบคุมและ
ติดตำมผล 

-ประชำชนผู้เสียภำษีบำงรำย
อำจไม่มำยื่นแบบ ฯ และช ำระ
ภำษีตำมระยะเวลำที่กฎหมำย
ก ำหนด 

-จัดให้มีกำร
ประชำสมัพันธ์อย่ำงทั่วถึง 
-ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ในกำรจดัเก็บ
ภำษีให้ถูกต้องและเป็น
ธรรม 
-จัดท ำแผนที่ภำษีเพื่อให้
กำรจัดเก็บภำษีเป็นระบบ
มำกยิ่งข้ึน 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
ผอ.กองคลัง/ 
และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

 

 



 
 

ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                             (นำงชัชชญำ  อำจแสน) 

                                                                                                                                                                                                                    ผอ.กองคลัง   

                                                                                                                                                                                                             วันท่ี ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๖๐ 

 
 

 
แบบ ปย.๒ 

           กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

 
(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 



๘.งำนออกแบบกำรก่อสร้ำง 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงเปน็ไป
อย่ำงถูกต้อง 

-ให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรม
กำรใช้สำรสนเทศเกี่ยวกับกำร
ออกแบบ 
-จัดหำอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อ
รองรับกำรใช้งำนด้ำนกำร 
ออกแบบ 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมี
กำรมอบหมำยงำน
ต่อผู้รับผิดชอบต่อ
กำรควบคุมและ
ติดตำมผล 

-งำนมีปริมำณมำกท ำให้
บุคลำกรไม่เพยีงพอผู้ปฏิบัติงำน
ทั้งส ำรวจงำน ประมำณรำคำ 
งำนเขียนแบบ และงำนควบคมุ
กำรก่อสร้ำง 

-สรรหำบุคลำกรเพิ่ม 
-ออกค ำสั่งมอบหมำยงำน
ก ำหนดภำรงำนให้
ผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
-ก ำชับผู้ปฏิบัติงำนให้
ศึกษำระเบยีบข้อบังคับ 
-ให้ผู้ปฏิบัติงำนไปอบรม
เพิ่มควำมรู ้

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
ผอ.กองช่ำง/ 
และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

 

 

 
 

ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                             (นำยอุทัยวุฒิ  กลิ่นกรุ่น) 

                                                                                                                                                                                                                     ผอ.กองช่ำง   

                                                                                                                                                                                                             วันท่ี ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๖๐ 

 
 

 
แบบ ปย.๒ 

     กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 



กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 
กำรควบคุม 

 
(๑) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๙.กิจกรรมกำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพให้แก่
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์
ได้รับสวัสดิกำรอยำ่งทั่วถึง และเท่ำเทียม 
 
 

-จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ 
-ประสำนงำนกับส่วนรำชกำร
ภำยนอก (อ ำเภอ)เพื่อขอ
ข้อมูลผูโ้อนย้ำย 
-เข้ำร่วมประชุมประชำคม
หมู่บ้ำนเพื่อท ำควำมเข้ำใจ
ช้ีแจงให้ประชำชนทรำบ 

กำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง  

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วย
เอดส์ขำดควำมร่วมมือในกำร
แจ้งข้อมูลกำรมีชีวิตอยู่  กำร
เสียชีวิต กำรย้ำยที่อยู ่

รณรงค์ประชำสัมพันธ์ 
ผ่ำนหอกระจำยข่ำว 
หมู่บ้ำน ต ำบล  

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
ผอ.กองสวัสดิกำร

สังคม/ 
และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

 

 

 
 

ช่ือผู้รำยงำน..................................... 
                                                             (นำงสำวดุษฎี  ปรีชำกร) 

                                                                                                                                                                                                              ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 
                   วันท่ี ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒ 
                              



                                                                             กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
 

(๑) 

กำรควบคุมทีม่ีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

 
 

 
(๔) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

 
 
 

(๕) 

ก ำหนดเสร็จ 
/ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
๑๐. กิจกรรม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของกอง
กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง และตรงตำมมำตรฐำน
ของศูนย์ ฯ 
 

-ปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยนอก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่งใหม ่
 

กำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง 
 

สภำพแวดล้อมภำยนอกยังไม่
ปลอดภัยและไมเ่อื้อต่อกำรจดั
ประสบกำรณ์ส ำหรับเด็ก 
 

ด ำเนินกำรปรับปรุง
สภำพภมูิทัศน์ภำยนอก
ให้เหมำะสมกับกำรจัด
ประสบกำรณ์และ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภยั
ส ำหรับเด็ก 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
ผอ.กองกำรศึกษำ 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                         ช่ือผู้รำยงำน..................................................... 
                                                         (นำงสำวอวยพร  แสงศิลำ) 

              ผอ.กองกำรศึกษำ   
              วันท่ี  ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ 

 


