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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หนว่ยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๑.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ
ประชำชนจำกภัยโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกัน และกำรดูแลสุขภำพ
ตนเองให้ปลอดภยัจำกโรคตดิต่อ 

ประชำชนขำดกำรดูแลสุขภำพ ๑. กำรประสำนควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
อบต.กับ รพ.สต.บ้ำนในดง 
๒. รณรงค์ประชำสัมพันธ์
กำรดูแลสุขภำพกำรออก
ก ำลังกำย และกำรรักษำ
ควำมสะอำด จัดท ำ
โครงกำร Big Cleaning 
Day 
๓.กำรพ่นหมอกควันและใส่
ทรำยอะเบท ตำมช่วงเวลำ
ที่ต้องด ำเนินกำรป้องกัน
กำรระบำดของโรค
ไข้เลือดออก 
๔.จัดระเบยีบ ท ำควำม
สะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ป้องกันโรคปำก เท้ำ 
๔.ประชำสัมพันธ์กำร
รณรงค์กำรป้องกันโรคตำม
นโยบำยของรัฐผำ่นสื่อ
เอกสำร  เสียงตำมสำย 

ตรวจสอบรำยงำนอัตรำ
กำรลดลงของผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ 
ร่วมกับ รพ.สต.ในเขต
พื้นทีก่ำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลดควำม
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง 

 

๑.กำรประสำนงำน
ระหว่ำง จนท.
ผู้รับผิดชอบงำน 
กิจกรรมโครงกำร ของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒.เกิดโรคไข้เลือดออก
ระบำดในพ้ืนท่ี 

-ส่งเสรมิ/อบรม
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
กำรดูแลรักษำสุขภำพ 
คือกำรกินอำหำร กำร
ออกก ำลังกำย 
ตลอดจนกำรรักษำ
ควำมสะอำด ภำยใน
ครัวเรือน 
-จัดกิจกรรมให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจพิษภัย
อันตรำยของโรคต่ำงๆ 
เช่นกิจกรรมก ำจัด
ยุงลำย 
จัดท ำโครงกำร Big 
Cleaning Day 
 

ส ำนักปลดั 
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(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๒.กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค์ (กำรคัดแยกขยะที่ตน้ทำง) 
เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักใน
กำรคัดแยกขยะที่ต้นทำง  
เพื่อส่งเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ กำรคัด
แยกขยะที่ต้นทำง 
 

ประชำชนท้ิงขยะโดยไม่มีกำร
คัดแยกขยะก่อนท้ิง 

๑.รณรงค์ ประชำสัมพันธ์
สร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
โดยวิทยำกรผู้มีควำมรู้ด้ำน
กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
๒.ด ำเนินกำรคัดแยกขยะ
และกำรจัดกำรขยะแต่ละ
ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรำย 
ขยะทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยใน
พื้นที่  

ก ำ ห น ด แ น ว ท ำ งก ำ ร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำร
ม อ บ ห ม ำ ย ง ำ น ต่ อ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ก ำ ร
ควบคุมและติดตำมผลได้
ใน ระดั บหนึ่ ง  โดยกำร
ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย โดยกำรคัด
แยกและจัดกำรประเภท
ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
จำกแหล่งก ำเนิดภำยใน
ชุมชนของตนเองได้ 

ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ประชำชนขำดจิตส ำนึก
ในกำรคัดแยกขยะมูล
ฝอยแต่ ล ะ ชุมชนกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยขำดประสิทธิภำพ 
เนื่ อ งจ ำก อุ ป ก รณ์ ไม่
เพียงพอ 
 

๑ .จั ด ท ำ ข้ อ บั ง คั บ
ต ำบลและด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำรระบบ
กำรจัดกำรขยะ โดย
ด ำเนิ น โครงกำรคั ด
แยกขยะที่ต้นทำง ให้
ครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่
ต ำ บ ล แ ล ะ ส ร้ ำ ง
จิตส ำนึ กที่ ดี ในกำร
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักปลดั 
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(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๓.กำรจดัท ำประชำคมกำรจัดท ำแผน 
วัตถุประสงค์ 
  -เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมคดิรว่มท ำ 
ร่วมแก้ไขปญัหำ ร่วมพัฒนำท้องถิน่ได้
อย่ำงแท้จริง  
 -เพื่อให้กำรวำงแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
และกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีใหส้อดคล้องกับภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำยเป็นไปตำมนโยบำยของ
รัฐบำล 
 
 
 
 

ประชำชนไม่เห็นควำมส ำคัญ
ของกำรจัดท ำประชำคม มี
ส่วนร่วมน้อย 

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

๑.เปรียบเทียบจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมประชุมกับ
จ ำนวนประชำกรจริงในแต่
ละหมู่บำ้น 
๒.บันทึกรำยงำนกำร
ประชุม/รำยชื่อผูเ้ข้ำร่วม
ประชุมแตล่ะหมู่บ้ำน
  
จัดประชำคมชี้แจง 
๓.จัดล ำดับควำมส ำคัญ/
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  

๑.ประชำชนเข้ำร่วมกำร
ประชุมประชำคมหมูบ่้ำน
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน และแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบ
สัดส่วนแล้วจ ำนวนยังไม่
ครบถ้วนตรงตำมจ ำนวน 
อำจท ำให้ข้อมูลปัญหำที่
ต้องกำรแก้ไขน้ันยังไม่
ตรงตำมควำมต้องกำร
อย่ำงแท้จริง 
๒.เงินงบประมำณในกำร
จัดท ำโครงกำรมไีม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของโครงกำรที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิน่ และ
แผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

๑.ช้ีแจงรำยละเอียด
ระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวกับสิทธิ บทบำท
ของประชำชนท่ีมีต่อ
กำรบริหำรกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.ประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนเข้ำมำมสี่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นโดยจัดเวที
ประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อ
น ำปัญหำมำเสนอ
วิเครำะหห์ำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำ
ร่วมกัน 
๓.ช้ีแจงถึงกำร
ด ำเนินกำรกิจกรรม
โครงกำรต่อกำร
บริหำรจดักำร
งบประมำณที่มีอยู่
อย่ำงจ ำกัด 
 

ส ำนักปลดั 
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(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๔.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ      
ยำเสพตดิ  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เด็กและเยำวชนรู้ถึงพิษภัยของ
บุหรี่และยำเสพติดทีส่่งผลต่อสุขภำพของ
ตนเองและคนใกล้ชิด  
เพื่อให้เด็กและเยำวชนพัฒนำทักษะชีวิต
รู้เท่ำทัน รู้ปฏเิสธไม่ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่
และยำเสพตดิ 
 

เด็กเยำวชนในพ้ืนท่ียังมีควำม
เสี่ยงต่อปัญหำยำเสพตดิ
เนื่องจำกสภำพแวดล้อมและ
สังคมที่เปลีย่นแปลงไป ภำวะ
เศรษฐกิจตกต่ ำ เยำวชนไม่มี
งำนท ำ 

๑.จัดประชุมคณะกรรมกำร
ชมรมสร้ำงสรรคส์ังคม 
๒.จัดอบรมให้เด็กและ
เยำวชนรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่
และยำเสพตดิที่ส่งผลต่อ
สุขภำพท้ังทำงกำยและทำง
ใจ  
๓.อบรมกำรพัฒนำทักษะ
ชีวิตของเด็กและเยำวชนให้
รู้จักกำรปฏิเสธบหุรี่และยำ
เสพติดประเภทอ่ืนจำก
เพื่อน 

กำรควบคุมที่มีอยูเ่พียงพอ 
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง เนื่องจำกได้
ด ำเนินกำรจัดอบรมให้เด็ก
และเยำวชนรู้ถึงพิษภัย
ของบุหรี่และยำเสพตดิที่
ส่งผลต่อสุขภำพท้ังทำง
กำยและทำงใจ  ให้รู้จัก
กำรปฏิเสธบุหรี่และยำเสพ
ติดประเภทอื่น จำกเพ่ือน 
 

เด็กเยำวชนในพ้ืนท่ียังมี
ควำมเสีย่งต่อปัญหำยำ
เสพติดเนื่องจำก
สภำพแวดล้อมและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ภำวะ
เศรษฐกิจตกต่ ำ เยำวชน
ไม่มีงำนท ำ 

จัดกิจกรรมที่
หลำกหลำยให้เด็ก 
เยำวชนไดเ้ลือกที่จะ
ท ำ ที่ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์มำก
เพิ่มขึ้น และกำรให้
ควำมรู้กับเด็กนักเรยีน 
เยำวชนในสถำนศึกษำ 
และกำรแจกสื่อ
ประชำสมัพันธ์ให้กับ
ประชำชนบุคคลทั่วไป 
เช่น แผ่นพับ ใบปลิว 
ฯลฯ 

ส ำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบ ปค.๕ 

       ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู ่

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๕.กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อช่วยเหลือประชำชนจำกสำธำรณภยั
ต่ำง ๆ เช่น อุทกภัย วำตภัย ภยัแล้ง 
อัคคีภัย  
-เพื่อบรรเทำสำธำรณภัยทีเ่กิดขึ้นกับ
ประชำชนให้ไดร้ับกำรช่วยเหลืออย่ำง
ทันท่วงที 

-บุคลำกรไม่เพียงพอ 
-เครื่องมือเครื่องใช้มีจ ำนวน
น้อย 
 

-ตรวจสอบควบคมุดูแลใน
กำรจัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรป้องกัน
และบรรเทำ 
สำธำรณภัย 
 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำร
มอบหมำยงำนต่อ
ผู้รับผิดชอบต่อกำร
ควบคุมและติดตำมผล 

-บุคลำกรไม่เพียงพอ 
-เครื่องมือเครื่องใช้มี
จ ำนวนน้อย 
 

-จัดฝึกอบรม 
-จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
งำนป้องกัน 
-ตรวจสอบกำร
เสื่อมสภำพและอำยุ
กำรใช้งำนของ
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
งำน 
ป้องกัน 

ส ำนักปลดั 

 
 
 

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

                                                                                                                                                                                                                  หัวหน้ำส ำนักปลัด   
                                                                                                                                                                                                           วันท่ี  ๑๐  มกรำคม  ๒๕๖๒ 

 
 

 
 



 
 

แบบ ปค.๕ 
       กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๖.งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้กำรจัดเก็บรำยได้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง
ไม่มลีูกหนี้ค้ำงช ำระเป็นไปตำมระเบียบ 

มีลูกหนี้ค้ำงช ำระภำษ ี -ส่งเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน
เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภำพกำรเรียนรู ้
-จัดกำรประชำสัมพันธ์
อย่ำงต่อเนื่อง 
-กำรออกพ้ืนท่ีเพื่อเป็นกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนผู้เสีย
ภำษีและเปิดโอกำสสร้ำง
ควำมเข้ำใจอันดีกับ
ประชำชนผู้เสียภำษี 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำร
มอบหมำยงำนต่อ
ผู้รับผิดชอบต่อกำร
ควบคุมและติดตำมผล 

-ประชำชนผู้เสียภำษีบำง
รำยอำจไม่มำยื่นแบบ ฯ 
และช ำระภำษีตำม
ระยะเวลำที่กฎหมำย
ก ำหนด 

-จัดให้มีกำร
ประชำสมัพันธ์อย่ำง
ทั่วถึง 
-ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ในกำรจดัเก็บ
ภำษีให้ถูกต้องและ
เป็นธรรม 
-จัดท ำแผนที่ภำษี
เพื่อให้กำรจัดเก็บภำษี
เป็นระบบมำกยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

 
 
 
 

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

                                                                                                                                                                                                                    ผอ.กองคลัง   
                                                                                                                                                                                                           วันท่ี ๑๐  มกรำคม ๒๕๖๒ 
 
 

 
 



 
 

แบบ ปค.๕ 
       กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๗.งำนออกแบบกำรก่อสร้ำง 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงเปน็ไป
อย่ำงถูกต้อง 

-งำนมีปริมำณมำกท ำให้
บุคลำกรไม่เพยีงพอ
ผู้ปฏิบัติงำนท้ังส ำรวจงำน 
ประมำณรำคำ งำนเขียนแบบ 
และงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง 

-ให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำร
อบรมกำรใช้สำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำรออกแบบ 
-จัดหำอุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพื่อรองรับกำรใช้งำนด้ำน
กำร 
ออกแบบ 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำร
มอบหมำยงำนต่อ
ผู้รับผิดชอบต่อกำร
ควบคุมและติดตำมผล 

-งำนมีปริมำณมำกท ำให้
บุคลำกรไม่เพยีงพอ
ผู้ปฏิบัติงำนท้ังส ำรวจ
งำน ประมำณรำคำ งำน
เขียนแบบ และงำน
ควบคุมกำรก่อสร้ำง 

-สรรหำบุคลำกรเพิ่ม 
-ออกค ำสั่งมอบหมำย
งำนก ำหนดภำรงำนให้
ผู้รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน 
-ก ำชับผู้ปฏิบัติงำนให้
ศึกษำระเบยีบ
ข้อบังคับ 
-ให้ผู้ปฏิบัติงำนไป
อบรมเพิ่มควำมรู ้

กองช่ำง 

 
 
 

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

                                                                                                                                                                                                                     ผอ.กองช่ำง   
                                                                                                                                                                                                          วันท่ี  ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 



 
แบบ ปค.๕ 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
   รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

        ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนนิงำนสิ้นสุด ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๘. กิจกรรม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของกองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม เป็นไปตำม
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และตรง
ตำมมำตรฐำนของศูนย์ ฯ 
 

สภำพแวดล้อมภำยนอกยังไม่
ปลอดภัยและไมเ่อื้อต่อกำรจดั
ประสบกำรณ์ส ำหรับเด็ก 
 

-ปรับปรุงสภำพแวดล้อม
ภำยนอกศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กแห่งใหม ่
 

กำรควบคุมที่มีอยูเ่พียงพอ 
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง 
 

สภำพแวดล้อมภำยนอก
ยังไม่ปลอดภัยและไม่เอื้อ
ต่อกำรจัดประสบกำรณ์
ส ำหรับเด็ก 
 

ด ำเนินกำรปรับปรุง
สภำพภมูิทัศน์
ภำยนอกให้เหมำะสม
กับกำรจัด
ประสบกำรณ์และ
ค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยส ำหรับเด็ก 

กองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

 
 

 
                                                                                                                                                                                         ช่ือผู้รำยงำน..................................................... 

                                                         (นำงสำวอวยพร  แสงศิลำ) 
              ผอ.กองกำรศึกษำ   

              วันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒ 

 
 

 
 



   
 

แบบ ปค.๕ 
       กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคมุภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

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

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วย
เอดส์ขำดควำมร่วมมือในกำร
แจ้งข้อมูลกำรมีชีวิตอยู่  กำร
เสียชีวิต กำรย้ำยที่อยู ่

-จัดท ำแผ่นพับ
ประชำสมัพันธ์ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ 
-ประสำนงำนกับส่วน
รำชกำรภำยนอก (อ ำเภอ)
เพื่อขอข้อมูลผู้โอนย้ำย 
-เข้ำร่วมประชุมประชำคม
หมู่บ้ำนเพื่อท ำควำมเข้ำใจ
ช้ีแจงใหป้ระชำชนทรำบ 

กำรควบคุมที่มีอยูเ่พียงพอ 
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง  

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ
ผู้ป่วยเอดส์ขำดควำม
ร่วมมือในกำรแจ้งข้อมลู
กำรมีชีวิตอยู่  กำร
เสียชีวิต กำรย้ำยที่อยู ่

รณรงค์ประชำสัมพันธ์ 
ผ่ำนหอกระจำยข่ำว 
หมู่บ้ำน ต ำบล  

 

 
 
ช่ือผู้รำยงำน......................................... 

                                                              (นำงสำวดุษฎี  ปรีชำกร) 
                                                                                                                                                                                                               ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 

                   วันท่ี ๑๐  มกรำคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



 
แบบ ปค.๕ 

                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง                                                                            
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๑.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ
ประชำชนจำกภัยโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกัน และกำรดูแลสุขภำพ
ตนเองให้ปลอดภยัจำกโรคตดิต่อ 

ประชำชนขำดกำรดูแลสุขภำพ ๑. กำรประสำนควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
อบต.กับ รพ.สต.บ้ำนในดง 
๒. รณรงค์ประชำสัมพันธ์
กำรดูแลสุขภำพกำรออก
ก ำลังกำย และกำรรักษำ
ควำมสะอำด จัดท ำ
โครงกำร Big Cleaning 
Day 
๓.กำรพ่นหมอกควันและใส่
ทรำยอะเบท ตำมช่วงเวลำ
ที่ต้องด ำเนินกำรป้องกัน
กำรระบำดของโรค
ไข้เลือดออก 
๔.จัดระเบยีบ ท ำควำม
สะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ป้องกันโรคปำก เท้ำ 
๔.ประชำสัมพันธ์กำร
รณรงค์กำรป้องกันโรคตำม
นโยบำยของรัฐผำ่นสื่อ
เอกสำร  เสียงตำมสำย 

ตรวจสอบรำยงำนอัตรำ
กำรลดลงของผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ 
ร่วมกับ รพ.สต.ในเขต
พื้นทีก่ำรควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สำมำรถลดควำม
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง 

 

๑.กำรประสำนงำน
ระหว่ำง จนท.
ผู้รับผิดชอบงำน 
กิจกรรมโครงกำร ของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒.เกิดโรคไข้เลือดออก
ระบำดในพ้ืนท่ี 

-ส่งเสรมิ/อบรม
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
กำรดูแลรักษำสุขภำพ 
คือกำรกินอำหำร กำร
ออกก ำลังกำย 
ตลอดจนกำรรักษำ
ควำมสะอำด ภำยใน
ครัวเรือน 
-จัดกิจกรรมให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจพิษภัย
อันตรำยของโรคต่ำงๆ 
เช่นกิจกรรมก ำจัด
ยุงลำย 
จัดท ำโครงกำร Big 
Cleaning Day 
 

ส ำนักปลดั 

 
 



-๒- 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๒.กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค์ (กำรคัดแยกขยะที่ตน้ทำง) 
เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักใน

กำรคัดแยกขยะที่ต้นทำง  
เพื่อส่งเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ กำรคัด

แยกขยะที่ต้นทำง 
 

ประชำชนท้ิงขยะโดยไม่มีกำร
คัดแยกขยะก่อนท้ิง 

๑.รณรงค์ ประชำสัมพันธ์
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

โดยวิทยำกรผู้มคีวำมรูด้้ำน
กำรจัดกำรขยะมลูฝอย 

๒.ด ำเนินกำรคดัแยกขยะ
และกำรจัดกำรขยะแตล่ะ
ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตรำย 
ขยะทั่วไป เพื่อแก้ไขปญัหำ
กำรจัดกำรขยะมลูฝอยใน

พื้นที่  

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำร

มอบหมำยงำนต่อ
ผู้รับผิดชอบต่อกำร

ควบคุมและติดตำมผลได้
ในระดับหนึ่ง โดยกำร

ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรจดักำร
ขยะมูลฝอย โดยกำรคดั
แยกและจดักำรประเภท
ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น
จำกแหล่งก ำเนดิภำยใน

ชุมชนของตนเองได้ 

ปัญหำกำรจัดกำรขยะมลู
ฝอยท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน
ประชำชนขำดจิตส ำนึก
ในกำรคัดแยกขยะมูล
ฝอยแตล่ะชุมชนกำร
บริหำรจดักำรขยะมลู
ฝอยขำดประสิทธิภำพ 
เนื่องจำกอุปกรณไ์ม่

เพียงพอ 
 

๑.จัดท ำข้อบังคับ
ต ำบลและด ำเนินกำร
บริหำรจดักำรระบบ
กำรจัดกำรขยะ โดย
ด ำเนินโครงกำรคดั

แยกขยะที่ต้นทำง ให้
ครอบคลมุทั่วเขตพื้นที่

ต ำบลและสร้ำง
จิตส ำนึกท่ีดีในกำร

ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๓.กำรจดัท ำประชำคมกำรจัดท ำแผน 
วัตถุประสงค์ 
  -เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมคดิรว่มท ำ 
ร่วมแก้ไขปญัหำ ร่วมพัฒนำท้องถิน่ได้
อย่ำงแท้จริง  
 -เพือ่ให้กำรวำงแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
และกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีใหส้อดคล้องกับภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำยเป็นไปตำมนโยบำยของ
รัฐบำล 
 
 
 
 

ประชำชนไม่เห็นควำมส ำคัญ
ของกำรจัดท ำประชำคม มี
ส่วนร่วมน้อย 

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

๑.เปรียบเทียบจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมประชุมกับ
จ ำนวนประชำกรจริงในแต่
ละหมู่บำ้น 
๒.บันทึกรำยงำนกำร
ประชุม/รำยชื่อผูเ้ข้ำร่วม
ประชุมแตล่ะหมู่บ้ำน
  
จัดประชำคมชี้แจง 
๓.จัดล ำดับควำมส ำคัญ/
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  

๑.ประชำชนเข้ำร่วมกำร
ประชุมประชำคมหมูบ่้ำน
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน และแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบ
สัดส่วนแล้วจ ำนวนยังไม่
ครบถ้วนตรงตำมจ ำนวน 
อำจท ำให้ข้อมูลปัญหำที่
ต้องกำรแก้ไขน้ันยังไม่
ตรงตำมควำมต้องกำร
อย่ำงแท้จริง 
๒.เงินงบประมำณในกำร
จัดท ำโครงกำรมไีม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของโครงกำรที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น และ
แผนพัฒนำหมู่บ้ำน 

๑.ช้ีแจงรำยละเอียด
ระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวกับสิทธ ิ บทบำท
ของประชำชนท่ีมีต่อ
กำรบริหำรกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.ประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนเข้ำมำมสี่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นโดยจัดเวที
ประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อ
น ำปัญหำมำเสนอ
วิเครำะหห์ำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำ
ร่วมกัน 
๓.ช้ีแจงถึงกำร
ด ำเนินกำรกิจกรรม
โครงกำรต่อกำร
บริหำรจดักำร
งบประมำณทีม่ีอยู่
อย่ำงจ ำกัด 
 

ส ำนักปลดั 

 
 
 
 
 



-๔- 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๔.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ      
ยำเสพตดิ  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เด็กและเยำวชนรู้ถึงพิษภัยของ
บุหรี่และยำเสพติดทีส่่งผลต่อสุขภำพของ
ตนเองและคนใกล้ชิด  
เพื่อให้เด็กและเยำวชนพัฒนำทักษะชีวิต
รู้เท่ำทัน รู้ปฏเิสธไม่ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่
และยำเสพตดิ 
 

เด็กเยำวชนในพ้ืนท่ียังมีควำม
เสี่ยงต่อปัญหำยำเสพตดิ
เนื่องจำกสภำพแวดล้อมและ
สังคมที่เปลีย่นแปลงไป ภำวะ
เศรษฐกิจตกต่ ำ เยำวชนไม่มี
งำนท ำ 

๑.จัดประชุมคณะกรรมกำร
ชมรมสร้ำงสรรคส์ังคม 
๒.จัดอบรมให้เด็กและ
เยำวชนรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่
และยำเสพตดิที่ส่งผลต่อ
สุขภำพท้ังทำงกำยและทำง
ใจ  
๓.อบรมกำรพัฒนำทักษะ
ชีวิตของเด็กและเยำวชนให้
รู้จักกำรปฏิเสธบหุรี่และยำ
เสพติดประเภทอ่ืนจำก
เพื่อน 

กำรควบคุมที่มีอยูเ่พียงพอ 
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง เนื่องจำกได้
ด ำเนินกำรจัดอบรมให้เด็ก
และเยำวชนรู้ถึงพิษภัย
ของบุหรี่และยำเสพตดิที่
ส่งผลต่อสุขภำพท้ังทำง
กำยและทำงใจ  ให้รู้จัก
กำรปฏิเสธบุหรี่และยำเสพ
ติดประเภทอื่น จำกเพ่ือน 
 

เด็กเยำวชนในพ้ืนท่ียังมี
ควำมเสีย่งต่อปัญหำยำ
เสพติดเนื่องจำก
สภำพแวดล้อมและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ภำวะ
เศรษฐกิจตกต่ ำ เยำวชน
ไม่มีงำนท ำ 

จัดกิจกรรมที่
หลำกหลำยให้เด็ก 
เยำวชนไดเ้ลือกที่จะ
ท ำ ที่ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์มำก
เพิ่มขึ้น และกำรให้
ควำมรู้กับเด็กนักเรยีน 
เยำวชนในสถำนศึกษำ 
และกำรแจกสื่อ
ประชำสมัพันธ์ให้กับ
ประชำชนบุคคลทั่วไป 
เช่น แผ่นพับ ใบปลิว 
ฯลฯ 

ส ำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๕.กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อช่วยเหลือประชำชนจำกสำธำรณภยั
ต่ำง ๆ เช่น อุทกภัย วำตภัย ภยัแล้ง 
อัคคีภัย  
-เพื่อบรรเทำสำธำรณภัยทีเ่กิดขึ้นกับ
ประชำชนให้ไดร้ับกำรช่วยเหลืออย่ำง
ทันท่วงที 

-บุคลำกรไม่เพียงพอ 
-เครื่องมือเครื่องใช้มีจ ำนวน
น้อย 
 

-ตรวจสอบควบคมุดูแลใน
กำรจัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรป้องกัน
และบรรเทำ 
สำธำรณภัย 
 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำร
มอบหมำยงำนต่อ
ผู้รับผิดชอบต่อกำร
ควบคุมและติดตำมผล 

-บุคลำกรไม่เพียงพอ 
-เครื่องมือเครื่องใช้มี
จ ำนวนน้อย 
 

-จัดฝึกอบรม 
-จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
งำนป้องกัน 
-ตรวจสอบกำร
เสื่อมสภำพและอำยุ
กำรใช้งำนของ
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
งำน 
ป้องกัน 

ส ำนักปลดั 

๖.งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้กำรจัดเก็บรำยได้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง
ไม่มลีูกหนี้ค้ำงช ำระเป็นไปตำมระเบียบ 

มีลูกหนี้ค้ำงช ำระภำษ ี -ส่งเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน
เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภำพกำรเรียนรู ้
-จัดกำรประชำสัมพันธ์
อย่ำงต่อเนื่อง 
-กำรออกพ้ืนท่ีเพื่อเป็นกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนผู้เสีย
ภำษีและเปิดโอกำสสร้ำง
ควำมเข้ำใจอันดีกับ
ประชำชนผู้เสียภำษี 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำร
มอบหมำยงำนต่อ
ผู้รับผิดชอบต่อกำร
ควบคุมและติดตำมผล 

-ประชำชนผู้เสียภำษีบำง
รำยอำจไม่มำยื่นแบบ ฯ 
และช ำระภำษีตำม
ระยะเวลำที่กฎหมำย
ก ำหนด 

-จัดให้มีกำร
ประชำสมัพันธ์อย่ำง
ทั่วถึง 
-ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ในกำรจดัเก็บ
ภำษีให้ถูกต้องและ
เป็นธรรม 
-จัดท ำแผนที่ภำษี
เพื่อให้กำรจัดเก็บภำษี
เป็นระบบมำกยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

 
 
 
 
 



-๖- 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๙) 
๗.งำนออกแบบกำรก่อสร้ำง 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงเปน็ไป
อย่ำงถูกต้อง 

-งำนมีปริมำณมำกท ำให้
บุคลำกรไม่เพยีงพอ
ผู้ปฏิบัติงำนท้ังส ำรวจงำน 
ประมำณรำคำ งำนเขียนแบบ 
และงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง 

-ให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำร
อบรมกำรใช้สำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำรออกแบบ 
-จัดหำอุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพื่อรองรับกำรใช้งำนด้ำน
กำร 
ออกแบบ 

ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำร
มอบหมำยงำนต่อ
ผู้รับผิดชอบต่อกำร
ควบคุมและติดตำมผล 

-งำนมีปริมำณมำกท ำให้
บุคลำกรไม่เพยีงพอ
ผู้ปฏิบัติงำนท้ังส ำรวจ
งำน ประมำณรำคำ งำน
เขียนแบบ และงำน
ควบคุมกำรก่อสร้ำง 

-สรรหำบุคลำกรเพิ่ม 
-ออกค ำสั่งมอบหมำย
งำนก ำหนดภำรงำนให้
ผู้รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน 
-ก ำชับผู้ปฏิบัติงำนให้
ศึกษำระเบยีบ
ข้อบังคับ 
-ให้ผู้ปฏิบัติงำนไป
อบรมเพิ่มควำมรู ้

กองช่ำง 

๘. กิจกรรม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของกองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม เป็นไปตำม
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และตรง
ตำมมำตรฐำนของศูนย์ ฯ 
 

สภำพแวดล้อมภำยนอกยังไม่
ปลอดภัยและไมเ่อื้อต่อกำรจดั
ประสบกำรณ์ส ำหรับเด็ก 
 

-ปรับปรุงสภำพแวดล้อม
ภำยนอกศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กแห่งใหม ่
 

กำรควบคุมที่มีอยูเ่พียงพอ 
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง 
 

สภำพแวดล้อมภำยนอก
ยังไม่ปลอดภัยและไม่เอื้อ
ต่อกำรจัดประสบกำรณ์
ส ำหรับเด็ก 
 

ด ำเนินกำรปรับปรุง
สภำพภมูิทัศน์
ภำยนอกให้เหมำะสม
กับกำรจัด
ประสบกำรณ์และ
ค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยส ำหรับเด็ก 

กองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 



-๗- 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคญัของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

(๓) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

(๔) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๕) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๖) 

ควำมเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(๗) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(๘) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

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

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วย
เอดส์ขำดควำมร่วมมือในกำร
แจ้งข้อมูลกำรมีชีวิตอยู่  กำร
เสียชีวิต กำรย้ำยที่อยู ่

-จัดท ำแผ่นพับ
ประชำสมัพันธ์ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ 
-ประสำนงำนกับส่วน
รำชกำรภำยนอก (อ ำเภอ)
เพื่อขอข้อมูลผู้โอนย้ำย 
-เข้ำร่วมประชุมประชำคม
หมู่บ้ำนเพื่อท ำควำมเข้ำใจ
ช้ีแจงให้ประชำชนทรำบ 

กำรควบคุมที่มีอยูเ่พียงพอ 
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง  

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ
ผู้ป่วยเอดส์ขำดควำม
ร่วมมือในกำรแจ้งข้อมลู
กำรมีชีวิตอยู่  กำร
เสียชีวิต กำรย้ำยที่อยู ่

รณรงค์ประชำสัมพันธ์ 
ผ่ำนหอกระจำยข่ำว 
หมู่บ้ำน ต ำบล  

กองสวัสดิกำร
สังคม 
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