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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๑.กิจกรรม 
     - การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
วัตถุประสงคการควบคุม 
     - เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่ตําบลพัน
ชนะ 
 
 

 
๑. ภัยแลงและน้ําทวม
ซ้ําซาก 

 
๑.  จัดทําแผนปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
๒.  มีอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือนทุกหมูบาน 
3.  จัดหาวัสดุอุปกรณ
ในการปองกันภัย 
  

 
๑ .จัดตั้งศูนย
ชวยเหลือ
ประชาชน 
 

 
๑.  ภาวะภัยแลงเปนปญหา
กับประชาชนอยางมาก และ
อาจเปนสาเหตุเกิดอัคคีภัย
ได 
๒. ปญหาจากวาตภัย และ
อุทกภัย  เนื่องจากเกิดฝนตก
ชุกในพื้นที่ทําใหเกิดน้ําทวม
บานเรือนและพื้นที่
การเกษตร  
 

 
๑.  ติดตามขาวสารตลอดเวลา 
๒.  มีการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย 
๓.  จัดเตรียมงบประมาณเพื่อชวยเหลือ
เรงดวน 
๔.  รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน
ไมตัดไมทําลายปา 
5.  ดําเนินการสํารวจแหลงน้ํา
สาธารณะ ที่ตื้นเขินเพื่อดําเนินการขุด
ลอกแหลงน้ํา 
 
 
 
 
 

 
สํานักปลัด 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

2.กิจกรรม 
     - การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
 
วัตถุประสงค 
      -  เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของยาเสพติดในกลุมประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย 
 
 

๑. มีการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในกลุมวัยรุน 
๒. ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการแจง
เบาะแสผูคาผูเสพ 
 
 

๑ . สงเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน ดาน
กีฬาอยางตอเนื่อง 
๒. ตรวจหาสารเสพ
ติดในกลุมเสี่ยง 

๑.มีการควบคุม แต
ยังไมทั่วถึง 
 
 

๑. มีการแพรระบาดของยา
เสพติดในกลุมวัยรุน 
๒. ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการแจงเบาะแส
ผูคาผูเสพ 

๑. จัดใหมีการอบรมโทษของยาเสพติด
ในกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
๒. สงเสริมกิจกรรมที่ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนแกประชาชนทุกเพศทุกวัย 
เชน กีฬาตานยาเสพติด  
๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดใน
โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมูบาน เพื่อสราง
ความตระหนักเก่ียวกับยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

3. กิจกรรม 
    - งานนโยบายและแผน 
 
วัตถุประสงค 
   - เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวม
คิด รวมทํา รวมแกไขปญหาใน
ทองถ่ินไดอยางแทจริง 
 
 

 
๑.  ประชาชนยังไมให
ความสําคัญกับการเขามามี
สวนรวมในชุมชน และการ
รวมแสดงความคิดเห็นใน
เวทีประชาคมเพื่อแสดง
ความคิดเห็น และปญหาตาง 
ๆ  
 

 
1. มีการประชา 
สัมพันธผานที่
ประชุม
ประจําเดือน, สง
หนังสือราชการให
ประชาชนทราบ
และ เขารวม
กิจกรรมทุกคร้ัง 
 

 
๑. แจงประชาชน
ใหทราบถึงผลเสีย
ของการไมเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 
 ๒.มีบันทึกรายงาน
การประชุมที่ระบุ
รายชื่อผูเขารวม
ประชุมแตละ
หมูบาน 
 
 
 
 

 
๑ . ประชาชนเขารวม
ประชาคมนอยและมีจํานวน
โครงการที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินเปน
จํานวนมาก 
 

 
๑. ประชุมชี้แจงผานกิจกรรมที่ลงพื้นที่
ใหประชาชนตระหนักเห็นความสําคัญ
ของการมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 
๒. สรางแรงจูงใจในการเขารวมจัดทํา
ประชาคม เชน การจับสลากรางวัล 
สําหรับผูมารวมกิจกรรม เปนตน 
 

 
สํานักปลัด 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

4. กิจกรรม 
     -  งานงบประมาณ 
 
วัตถุประสงค 
     - เพื่อปฏิบัติใหถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๓ 
 

 
๑.  มีการโอนงบประมาณ
หลายคร้ัง 
 

 
๑. ควบคุมการ
บริหารงาน
งบประมาณให
สอดคลองกับ
แผนงานโครงการ 
และแผนการ
จายเงินตามไตร
มาส 
 

 
๑. จัดทําแผนการ
ดําเนินงานและแผน
จัดหาพัสดุประจําป 
 

 
1.  การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการไมเปนไป
ตามแผนการดําเนินงานและ
แผนจัดหาพัสดุประจําป 
 

 
๑.  วางแผนการจัดทํางบประมาณให
สมดุลเพียงพอตอการใชจายตลอด
ปงบประมาณและสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

 
สํานักปลัด 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๕. กิจกรรม 
     - ดานการเงินการบัญชี 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความ
เขาใจการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e-LASS) 
 

 
1. การปรับปรุงระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ( e-LASS) ทําให
เจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงาน
ไมมีความเขาใจงานใน
ระบบ 

1. ออกคําสั่งแบง
งานตามภารกิจ
หนาท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 

2. ใหเจาหนาท่ี
หรือผูปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ( e-

LASS) เขารวม
อบรมเก่ียวกับงาน
ดังกลาว 

 
1. จัดสง
เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานหรือผู
ท่ีเก่ียวของเขา
อบรมเพ่ือเพ่ิม
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
ระบบบัญชี( e-

LASS) แตยังไม
ครบถวน 

1. ระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ( e-

LASS) มีการปรับปรุงอยาง
สมํ่าเสมอ 

 
1. จัดสงเจาหนาท่ีเขารวมอบรบ เพ่ือ
เปนการเพ่ิมความรูความเขาใจการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( e-

LASS) 

 
กองคลัง 
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แบบ  ปค. 5 

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

6. กิจกรรม 
     - ดานการจัดเก็บรายได 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจเรื่องการชําระภาษี 
และชําระภาษีตามกําหนด 

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจ
ในพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 

3. เพ่ือใหงานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1. ประชาชนยังไมมี
ความเขาใจในเรื่องของ
การชําระภาษี 

2. เจาหนาท่ียังไม
เขาใจใน
พระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ.2562 ท่ีจะ
นํามาใชในการประเมิน
ภาษีใหม 
3. งานแผนท่ีภาษี ยัง
ไมครอบคลุมและ
ครบถวน 

1. มีคําส่ังแบงงาน
ตามภารกิจหนาที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน 

2. ไดมีการประชา-
สัมพันธอยางตอเน่ือง 

3. มีการออกพื้นที่
เพื่อเปนการบริการ
ใหกับประชาชนผูชําระ
ภาษี 

4. จัดสงเจาหนาที่
เขารวมอบรม พรบ.
ภาษีที่ดินและ
ส่ิงกอสราง พ.ศ.2562 
5. ใหเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของดําเนินการ
จัดทําแผนที่ภาษี 

1. ประชาชนยัง
ขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องการชําระ
ภาษีและบางสวนยังมี
การชําระภาษีลาชา
กวากําหนด 

2. เจาหนาท่ียังไมมี
ความรูความเขาใจใน
ระเบียบตามพรบ.ภาษี
ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ี
จะนํามาใชในการ
ประเมินภาษีใหม 

3. ขอมูลท่ีใชในการ
จัดทําแผนท่ีภาษียังไม
ครบถวน อยูระหวาง
ปรับปรุงขอมูล 

 

1. ประชาชนยังขาด
ความรูความเขาใจในเรื่อง
การชําระภาษีและ
บางสวนยังมีการชําระภาษี
ลาชากวากําหนด 

2. เจาหนาท่ียังไมมี
ความรูความเขาใจใน
ระเบียบตามพรบ.ภาษี
ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีจะ
นํามาใชในการประเมิน
ภาษีใหม 

3. ขอมูลท่ีใชในการ
จัดทําแผนท่ีภาษียังไม
ครบถวน อยูระหวาง
ปรับปรุงขอมูล 
 

  1. ออกบริการประชาชนในการรับ
ชําระภาษี 

2. จัดสงเจาหนาท่ีเขารวมอบรม 
พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งกอสราง พ.ศ.
2562 เพ่ือเปนการเพ่ิมความเขาใจ
ในระเบียบมากข้ึน 

3. ดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษี
เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน 
 

 
กองคลัง 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

7. กิจกรรม 
     - ดานทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ 
 
วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหการบริหารพัสดุ
สอดคลองกับแผนการใชจายเงิน
และแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

- เพ่ือใหมีการจัดทํา การควบคุม 
รายรับ – รายจาย วัสดุครุภัณฑ 
การดูแลรักษาครุภัณฑและการ  
 

1. เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานดานพัสดุ
ไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

2. ความรูความเขาใจ
ดานพัสดุของบุคลากร 

1. คําสั่งแบงงาน
ภายในกองคลัง
แตงตั้งไว 
2. หัวหนางานและ
ผูบริหารปฏิบัติตาม
ระเบียบอยาง
เครงครัด 

โดยได ดําเนินการให
เจาหนาท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเครงครัด 
โดยการสงเจาหนาท่ี
เขารับการฝกอบรมฯ 
แตยังมีจุดออนในการ
ควบคุมดานการสรร
หาบุคลากรเนื่องจาก
งานพัสดุมีจํานวน
มาก และไมมี
บุคลากรเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 
 

1. ไมมีขาราชการท่ีมี
มาตรฐานตามกําหนด
ตําแหนงปฏิบัติงานดาน
พัสดุ 
2. ความรูความเขาใจดาน
พัสดุของบุคลากร 

1. เรงรัดใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดาน
บุคลากรสรรหาบุคลากรเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งโดยเร็ว 

2. ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดรับการ
ฝกอบรมและใหศึกษาหนังสือสั่งการ
และคูมือใหดีกอนลงมือปฏิบัติ 

กองคลัง 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

8. กิจกรรม 
     - งานสํารวจ ออกแบบ และ
ประมาณราคา 
วัตถุประสงค 
   1. เพื่อใหงานออกแบบ งาน
เขียนแบบแปลน ถูกตองครบถวน 
   2. การประมาณการราคางาน
กอสรางถูกตองตรงตามแบบแปลน 
 
 
 

 
1.1  การออกแบบ และการ
เขียนแบบแปลนงาน
กอสราง 
1.2  การประมาณการราคา
กอสราง 
 

 
๑.มีคําสั่งแบงงาน

ในกองชาง และ

มอบหมายหนาที่

ความรับผิดชอบ

ของของบุคลากรแต

ละคนอยางชัดเจน 

๒.  สงบุคลกากร

เขารวมการ

ฝกอบรม/สัมมนา

ในหลักสูตร ที่

เก่ียวของกับงานใน

หนาที่ 

 

 
1. การกําหนด
แนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมี
การมอบหมายจาก
ผูบริหาร  
2. มีการประชุม
และรายงานการ
ควบคุมงานตาม
ระเบียบพัสดุ 
กําชับเจาหนาที่ให
ติดตามขาวสาร
ตางๆ เก่ียวกับ
ราคาวัสดุอยูเสมอ
เพื่อใหทันตอ
สถานการณ
ปจจุบัน 

 
1  การออกแบบ และการ
เขียนแบบแปลนงานกอสราง  
1.1 ข้ันตอนของการออกแบบ
ท่ีตองมีผูมีใบอนุญาต เซ็น
รับรองแบบในบางงาน 
2  การประมาณการราคา
กอสราง 
2.๑ การข้ึนลงราคาของวัสดุ

ไมคงท่ี มีการผันแปรตามราคา

นํ้ามัน ทําใหการประมาณ

ราคาตางๆตองแกไข

ตลอดเวลา 

๒.2 ราคากลางท่ีกําหนดโดย
สํานักงบประมาณหรือพาณิชย
จังหวัด ไมสอดคลองกับราคา
ทองถ่ิน 

 
๑. เจาหนาที่ตองทันตอขาวสารที่

เก่ียวกับราคาวัสดุอยูเสมอ 

๒ .จัดสงเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบ
เขารวมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค 
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อ
จะไดนํามาใชปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
ถูกตอง 
 

 
กองชาง 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

9. กิจกรรม 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค 
     - เพ่ือการบริหารจัดการดาน
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ี ตาม
อํานาจหนาท่ี : ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน 

 
1. สภาพภูมิทัศนโดยรอบ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2. อุปกรณเครื่องเลน
ตางๆมีจํานวนไมเพพียง
พอและบางสวนชํารุด 

 
1. ประสบการณ
ในการทํางาน 
2.  ความรู ความ
เขาใจในงาน 
3.  งบประมาณ 
 

 
1. มีบุคลากรแต
ยังขาด
ประสบการณ 
และยังไมเขาใจ
ในการปฏิบัติงาน 
2.  งบประมาณมี
จํานวนจํากัด 
 

 
๑. ดานบุคลากรและการ
บริหารจัดการ 
๒. ดานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมยังไมได
มาตรฐานตามแบบแปลน
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 
3. ดานการมีสวนรวมและ
การสนับสนุนจากชุมชนยัง
มีนอย 
 
 
 

 
1.สงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
2. ปรับสภาพแวดลอมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย 
3. จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนใหผูปกครอง
และชุมชนเขามามีสวนรวม 

 
กองการศึกษา

ฯ 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

10. กิจกรรม 
     - งานสาธารณสุข 
วัตถุประสงค 

     - เพ่ือ ติดตอประสานงานกับ
เครือขายดานสาธารณสุข 
     - เพื่อปองกันโรค 
     - เพื่อสงเสริมสุขภาพ 

1. การติดตอประสานงาน
กับเครือขายดานสาธารณสุข
เกิดอุปสรรค 
2. ประชาชนเกิดโรคภัยจาก
การไมดูแลสุขภาพ 
3. ประชาชนไมไดสงเสริม
สุขภาพตนเอง 

1. เพิ่มการติดตอ
ประสานงานกับ
เครือขายดาน
สาธารณสุขผาน
ชองทางตาง ๆ  
2. จัดกิจกรรม/
แผนงาน /โครงการ
ปองกันโรค
ประชาชนในพื้นที่ 
3. จัดกิจกรรม/
แผนงาน/โครงการ
สงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ 
 

1. แบบสอบถาม 
2. สัมภาษณ/
สังเกต 
3. ดัชนีตัวชี้วัด 

1. การติดตอประสานงาน
กับเครือขายดานสาธารณสุข
เกิดอุปสรรค 
2. ประชาชนเกิดโรคภัยจาก
การดูแลสุขภาพไม 
3. ประชาชนไมไดสงเสริม
สุขภาพตนเอง 

1. เพิ่มการติดตอประสานงานกับ
เครือขายดานสาธารณสุขผานชองทาง
ตาง ๆ  
2. จัดกิจกรรม/แผนงาน /โครงการ
ปองกันโรคประชาชนในพื้นที่ 
3. จัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สงเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

11. กิจกรรม 
     - งานสุขาภิบาล 
วัตถุประสงค 

     - เพ่ือ ควบคุมปองกัน
โรคติดตอหรือโรคระบาด 
     - เพ่ือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย 

1. โรคติดตอหรือโรค
ระบาดตามฤดูกาล เชน
โรคไขหวัดนก โรค
ไขเลือดออก 
2. มีการฝาฝนขอบัญญัติ 
อบต.พันชนะ เรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.
2547 โดยการนํารถท่ีไม
มีใบอนุญาตมาเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลในพ้ืนท่ี 
3. ยังไมมีรถเก็บขนขยะ 

1. การ
ประชาสัมพันธแจก
แผนพับความรูและ
ขอความรวมมือใน
การควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออกแก
ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการ
หมูบาน  
2. ประชาสัมพันธให
ประชาชนในพ้ืนท่ีไม
ใชบริการรถเก็บขน
สิ่งปฏิกูลท่ีไมได
ใบอนุญาต 
3. นําเสนอผูบริหาร
จัดซื้อรถขยะ 

 

1.ผูนําชุมชนและ
ประชาชนรับรูถึง
การ
ประชาสัมพันธ
ขาวสารมากข้ึน 
 
2 .การแจงขาว 
การสื่อสาร
รวดเร็วข้ึน 

1 1. โรคไขเลือดออกยังมีการ
ระบาดอยู สงผลใหเกิดภาวะ
สุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีใช
บริการรถเก็บขนสิ่งปฏิกูล
ท่ีไมไดมาขอใบอนุญาต 
3. ยังไมมีรถเก็บขนขยะ 

1. ฝกอบรมอาสมัครเพื่อออก
ปฏิบัติการกรณีเกิดโรคติดตอหรือโรค
ระบาดตามฤดูกาลที่เกิดข้ึนทุกป เชน 
โรคไขเลือดออก เปนตน 
2. ประชาสัมพันธใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีไมใชบริการรถเก็บขนสิ่งปฏิกูล
ท่ีไมไดใบอนุญาต 
3. นําเสนอผูบริหารจัดซ้ือรถขยะ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

12. กิจกรรม 
     - งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.พันชนะ 
วัตถุประสงค 
     - เพ่ือ ใหการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเปนไป
ดวยความเรียบรอยและถูกตองตาม
ระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ระเบียบเก่ียวกับการ
สงเสริมสนับสนุนโครงการที่
เสนอขอรับงบประมาณจาก
กองทุน 

 
1. จัดประชุม 
อบรม 
คณะกรรมการ
กองทุน 

 
1. แบบสอบถาม 
2. สัมภาษณ/
สังเกต 
3. ดัชนีตัวชี้วัด 

 
1. ระเบียบเก่ียวกับการ
สงเสริมสนับสนุนโครงการที่
เสนอขอรับงบประมาณจาก
กองทุน 

 
1. จัดประชุม อบรม คณะกรรมการ
กองทุน 
2. ประชาสัมพันธใหภาคสวนตาง ๆ 
เสนอโครงการดานสุขภาพเพื่อขอรับ
งบประมาณ 
3. ดําเนินการอนุมัติโครงการที่เสนอ
ขอรับงบประมาณ 
 
 
 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

13. กิจกรรม 
     - งานสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงค 

     - เพ่ือรักษาความสะอาดในเขต
พื้นที่ 

 
1. มีผูนําขยะมาทิ้งในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

 
1. ประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรักษา
ความสะอาดในเขต
พื้นที่ 
2.  กําหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัต ิ
3.  ออกขอบัญญัติ
ทองถ่ิน 
4.  ปายหามทิ้ง
ขยะในที่ทาง
สาธารณะ 

1. แบบสอบถาม 
2. สัมภาษณ/
สังเกต 
3. ดัชนีตัวชี้วัด 

 
1. มีผูนําขยะมาทิ้งในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

 
1. ประชาสัมพันธใหประชาชนรักษา
ความสะอาดในเขตพื้นที่ 
2. จัดหาทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ 
 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
14. กิจกรรม 
     - งานสังคมสงเคราะห 
วัตถุประสงค 
     - เพ่ือใหการดําเนินการจายเบ้ีย
ยังชีพตางๆ เปนไปอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ  

 

 
1. การจายเงินสดเพ่ือจาย
เบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ 
ผูพิการ และผูปวยเอดส 
 

 
ผูบังคับบัญชา
กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานประจําป  
และกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบความ
ถูกตองของจํานวนผู
มีสิทธ์ิไดรับเบ้ียยังชีพ
ตางๆ กอนการ
เบิกจายประจําเดือน 
มีคําสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ 
 

 
ขอมูลของผูมีสิทธ์ิรับ
เบ้ียยังชีพตางๆ มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีอยู 
การเสียชีวิตยังมีการ
แจงขอมูลท่ีไมเปน
ปจจุบัน ยังเงินคืนเงิน
คลังในบางเดือน
เน่ืองจากไมสามารถ
นําจายผูรับเบ้ียได
ดวยสาเหตุตางๆยัง
ตองมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุม
เพ่ิมเติม 

 
1. การแจงขอมูลของผูรับเบ้ีย
ยังชีพยังไมเปนปจจุบัน 
ทําใหการเบิกจายเบ้ียยังชีพ
คลาดเคลื่อน  ตองสงเงินคืน
คลังเน่ืองจากนําสงผูมีสิทธ์ิรับ
เบ้ียไมได เกิดจากการแจง
ขอมูลของผูมีสิทธ์ิรับเบ้ียฯ  
เชน การยายท่ีอยู การตาย ยัง
ไมเปนปจจุบัน 

 

1. กําหนดแผนการประชาสัมพันธ
เพิ่มเติมเพื่อใหประชาชนเขาใจและให
ความรวมมือในข้ันตอนการขอรับเบี้ยฯ 
และการแจงขอมูลตางๆ  
 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 

          ลายมือชื่อ 
                          (นายสมสวน  ดุมขุนทด) 
                ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ปฏิบัติหนาท่ี 
                            นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
                                                                                      วันท่ี   22  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 


