
แบบ  ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด 
1. กิจกรรม “การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” 
วัตถุประสงค ์
เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ
จากโรคพิษสนุัขบ้าในเขตพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
- มีสัตว์บางกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคพิษ
สุนัขบา้ได้ และไมไ่ด้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบา้ 

 
- มีการจัดท าโครงการและ
ตั้งงบประมาณ “โครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา้” เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดในเขตพื้นที ่
- มีการประชาสัมพนัธ์ให้
เจ้าของสุนัขและประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่มีความรู้
และตระหนักถึงอันตราย
ของโรคพิษสุนัขบา้ 

 
- การด าเนินโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตามการสรุปผลส าเร็จของ
การด าเนินงาน รวมถึงความ
คุ้มค่าของโครงการดังกล่าว  
- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในโครงการและมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบา้มากข้ึน 

 
-  ยังมีสัตว์บางกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรค
พิษสุนัขบา้ได้ และไม่ได้
รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา้ คือ สัตว์
จรจัดหรือสัตว์ที่อยู่ใน
สถานทีส่าธารณะ เชน่ 
วัด โรงเรียน  
สวนสาธารณะ ฯลฯ 

 
- มีการส ารวจข้อมูลจ านวน
สุนัขและแมวในเขตพืน้ที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชน ในเขตพื้นที่
ช่วยกันเฝ้าระวังสัตว์ที่ไม่มี
เจ้าของอาศัยอยู่ที่
สาธารณะ  หากพบวา่มี
อาการที่ผิดปกติให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินทันที 

 
หัวหน้าส านัก

ปลัด/ 
นักจัดการงาน

ทั่วไป 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรม”การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ” 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิที่แพร่
ระบาดในต าบลเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

- มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด  เด็ก เยาวชน
มักถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติดไดง้่าย  
 

- มีการมอบหมายหน้าที่
ให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างจากผูบ้ริหาร
อย่างเป็นทางการและชดัเจน 
- ประชาสัมพนัธ์ให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้
ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด
ทางสื่อตา่งๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพนัธ ์การจัด
กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ  
 

- มีค าสั่งมอบหมายงาน
และก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติให้กับพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างจาก
ผู้บริหารอย่างเปน็ทางการ
และชัดเจน มีผลดีต่อการ
ติดตามในระดบัหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อการบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์ 
 

- สภาพพื้นที่ต าบลโตนดยงัมี
การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ  
- เด็ก เยาวชนมักถูกชักจูงให้
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้
ง่าย  
- เจ้าหน้าที ่ผู้น าชุมชนปดิบัง
ข้อมูลและไม่เอาจริงเอาจังกับ
การปราบปราม  
 

- ปรับปรุงรูปแบบหรือ
วิธีการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักถึงโทษและ
ภัยของยาเสพติด  
- ประสานการปฏบิัติงาน
กับหน่วยงานนอกที่มี
ศักยภาพหรือมีหน้าที่ใน
การปราบปรามยาเสพติด
โดยตรง  
 

หัวหน้าส านัก
ปลัด/ 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 

 



แบบ  ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรม “การสงเคราะห์
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส”  
วัตถุประสงค ์
     เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการ
สงเคราะห์ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพ
และดูแลอย่างทั่วถึง  
 

- ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ ที่มี
ภูมิล าเนาในพื้นทีไ่ม่ได้
อาศัยอยู่จริง ท าให้การ
ประสานข้อมูลเกิดความ
บกพร่องและล่าช้า เช่น 
บัตรประชาชนผูสู้งอาย ุ
หมดอายุต้องขอมีบัตร
ใหม่ หรือบัตรประจ าตัว
ผู้พิการหมดอายุ เป็นตน้  
 

- มีการแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้ง  
จากผู้บริหารอย่างเปน็
ทางการและชัดเจน  
- มีการประเมินผลการ
ด าเนินการหลังเสร็จ
สิ้น  
 

- มีค าสั่งแบง่งานทีช่ัดเจน
และผู้รับผิดชอบต้อง
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ
ระบบสารสนเทศของกรม
ส่งเสริมฯในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
การจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ
และเบี้ยความพิการ เพื่อให้
ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริง  
 

-  ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ ที่มี
ภูมิล าเนาในพื้นทีไ่ม่ได้
อาศัยอยู่จริง ท าให้การ
ประสานข้อมูลเกิดความ
บกพร่องและล่าช้า เช่น 
บัตรประชาชนผูสู้งอาย ุ
หมดอายุต้องขอมีบัตรใหม่ 
หรือบัตรประจ าตัวผู้พิการ
หมดอายุ เป็นต้น  
 

- มีการประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/
และผู้ด้อยโอกาส ให้ผู้น า
ชุมชน และผูท้ี่เก่ียวข้อง
ทราบ  
- ให้มีการแสดงตนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพและ
ขอที่อยู่ปัจจุบัน พร้อม
เบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวก
ต่อการติดต่อประสานงาน  
 

หัวหน้าส านักปลัด/ 
นักพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรม “การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย”  
วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้กิจกรรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ เช่น อัคคีภัย/ภัยแล้ง /
อุทกภัย/ วาตภัย มีความพร้อม 
ที่สามารถบริการช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทนัท่วงที  
 

- ประชาชนยังขาด
ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการภัย  
- อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ยังไม่เพียงพอ  
 

- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  
- จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัตงิาน  
- จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนด้าน
ป้องกันภัยทางถนนและสาธารณ
ภัยอ่ืนๆ  
- ด าเนินการปรับปรุงการรับแจง้
เหตุสาธารณภัย  

- บุคลากรมีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น  
- การบริหารจัดการภัยแต่
ละภัยมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึน -สามารถรับแจ้ง
เหตุได้เร็วและเชื่อถือได้  
 

- ประชาชนยังขาดความ
เข้าใจในการบริหาร
จัดการภัย  
- อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยัง
ไม่เพียงพอ  
 

- จัดท าหนังสือเร่งรัดการ
ด าเนินการดา้นความ
ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ  
- ให้ความรู้กับบุคลากรทั้ง
ภาครัฐและอาสาสมัครให้มี
ความรู้เพิ่มมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง  
- มีการแจ้งเหตุทาง Line 
ภายในเขตพื้นที ่ 
 

หัวหน้าส านัก
ปลัด/ 

เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ

บรรเทา
สาธารณะภัย 

 
 
 
 

 



แบบ  ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
5. กิจกรรม “งานการตรวจ
ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน” 
วัตถุประสงค ์
     - เพื่อให้การด าเนินการงาน
การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเปน็ไปอย่าง
มีประสิทธิภาพครบถ้วนถูกต้อง
เป็นไปตามระเบยีบ 
 

 
- เจ้าหน้าที่ขาดความ
รอบคอบในการจัดท าและการ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
การอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา 

 
1. ก าชับเจ้าหนา้ที่ให้มีความ
รอบคอบและระมัดระวังในการ
จัดท าและตรวจสอบฎีกาก่อน
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 
2. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ
ต่างๆในการจัดท าฎีกา 
 

 
1. ก าชับการปฏบิัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ให้ท าตาม
ก าหนดเวลาและให้
ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ 
2. ตรวจสอบการจัดท า
ฎีกาให้ครบถ้วนถูกต้อง
ทุกกระบวนการ 

 
- เจ้าหน้าที่ขาดความ
รอบคอบในการจัดท า
และการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนการอนุมัติ
เบิกจ่ายฎีกา 

   
 1. ตรวจสอบการจัดท า
ฎีกาให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯเพิ่มมากขึ้น 
 2. ก าชบัเจ้าหนา้ที่
ด าเนินการจัดท าฎีกาให้
ตรวจทานเอกสารก่อน
น าเสนอผูบ้ังคบับัญชา 

 
ผู้อ านวยการ

กองคลัง 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  ปค.5  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6.กิจกรรม “งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้”  
วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่
มีลูกหนี้ค้างชาระ เป็นไปตาม
ระเบียบ   

1.ยังไมส่ามารถน าระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
มาใช้ได้เนื่องจากเจ้าหนา้ที่ยัง
ขาดความเข้าใจในระบบการ
ใช้งาน  
2.การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เปน็
ปัจจุบนั  
3.ประชาชนยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในเร่ืองของการ
เสียภาษ ี

1. ได้ด าเนินการจัดท าแผนที่
ภาษีซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ข้อมูล  
2. ส่งเจ้าหนา้ทีผู่้ปฏิบตั ิ 
งานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท างานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย  
3. จัดการประชาสัมพันธ์อยา่ง
ต่อเนื่อง  
4. การออกพื้นที่เพื่อเป็นการ
ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษี
และเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจ
อันดีกับประชาชนผู้เสยีภาษ ี
  

1. มีการมอบหมายงาน
จากผู้บริหารในการ
ควบคุมดูแลเร่ืองระเบียบฯ 
งานพฒันาและจัดเก็บ
รายได ้ 
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินจึงยังไมไ่ด้
น ามาใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน  
3. เจ้าหน้าที่ออกให้บริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที ่ 

1.ยังไมส่ามารถน า
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมา
ใช้ได้เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ยังขาดความ
เข้าใจในระบบการใช้
งาน  
2.การจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน
ยังไม่เป็นปัจจบุัน  
3.ประชาชนยังขาด
ความรู ้ความเข้าใจใน
เร่ืองของการเสียภาษ ี 

1.จัดท าแผนที่ภาษ ี
เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
เป็นระบบมากยิ่งขึน้  
2. จัดท าสื่อในการ
ประชาสัมพนัธ ์เช่น ป้าย 
แผ่นพับประชาสัมพนัธ์
การช าระภาษีประจ าป ี 
3. ท าการออกหนังสือ
แจ้งและทวงถามตาม
ระเบียบ ทุกขั้นตอนต่อผู้
มีหน้าที่เสียภาษ ี 

ผู้อ านวยการ
กองคลัง / 
นักวิชาการ
จัดเก็บภาษ ี

 

 
 



 
แบบ  ปค.5  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7. กิจกรรม “งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ”  
วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้หน่วยงานมีการ
วางแผนเก่ียวกับการจัดหาและ
ดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมี
การใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับแผนการจัดหา
พัสดุประจ าปีดว้ย  
 

1. การลงเลขครุภัณฑ์ไม่
ครบถ้วน  
2. องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่มีสถานทีท่ี่จะ
จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ใน
สถานทีป่ลอดภัย 

1. จัดท าทะเบียนทรัพย์สนิ  
2. ออกรหัสครุภัณฑ์ให้
ครบถ้วน  
3. ตรวจสอบการรับ – จ่าย
พัสด ุ 
4. ตรวจสอบพสัดุครุภัณฑ์อย่าง
สม่ าเสมอ  

1. มีการจัดซื้อครุภัณฑ์
เพิ่มมากขึ้นท าให้เลข
ครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน  
2. สถานที่ในการจัดเก็บ
พัสดุครุภัณฑ์มีขนาดเล็ก
ไม่เพียงพอส าหรับการ
จัดเก็บครุภัณฑ์  

1. การลงเลขครุภัณฑ์ไม่
ครบถ้วน  
2. องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่มีสถานทีท่ี่จะ
จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้
อยู่ในสถานทีป่ลอดภัย  

1. ออกค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมตรวจสอบ
ทรัพย์สินให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ  
2 .การปรับปรุงหรือ
ก่อสร้างสถานที่ที่จะท า
การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ ์
ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย  

ผู้อ านวยการ
กองคลัง / 
นักวิชาการ

พัสด ุ
 

   
 
 
 
 



แบบ  ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่ 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
8. กิจกรรม “การขออนุญาต
ก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคาร” 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การออกใบอนุญาต
ก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารในเขต อบต.ถูกต้องตาม
กฎหมายที่ก าหนด 
 
 
 

 
- ประชาชนไม่ก่อสร้าง
อาคารตรงตามแบบที่ขอ
อนุญาต 
- ประชาชนก่อสร้างอาคาร
ก่อนการขออนุญาตก่อสร้าง 

 
- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างต่อเติม 
หรือดัดแปลงอาคาร 
- มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอใบอนุญาต
ก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารแก่ประชาชน 

 
  -  เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ
ปฏิบัติหนา้ที่ออกใบอนุญาต
ก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารตามค าสั่งและให้
ข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนการ
ขอใบอนุญาตก่อสร้างต่อ
เติมหรือดัดแปลงอาคารแก่
ประชาชนแต่การควบคุมยัง
ไม่เพียงพอต่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

 
- ยังมีประชาชนไม่
ก่อสร้างอาคารตรง
ตามแบบที่ขออนุญาต 
- ยังมีประชาชน
ก่อสร้างอาคารก่อน
การขออนุญาต
ก่อสร้าง 

    
- มีการประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ
ขั้นตอนการขออนุญาต
ก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารในช่องทางต่างๆ เช่น 
การประชาคมแผ่นพบั  เสียง
ตามสาย เป็นตน้ 
- ควบคุม ตรวจสอบการขอ
อนุญาตและหลงัการ
ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 
 

 
ผอ.กองช่าง 

 

 
 
 
 



แบบ  ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่ 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9.กิจกรรม “การประมาณ
ราคาก่อสร้าง” 
- เพื่อให้การเขียนแบบ
โครงการต่างๆ  การประมาณ
ราคากลางถูกต้องปฏบิัติ
เป็นไปตามระเบยีบกฎหมาย  
ข้อบังคับ มติ ครม. และ
หนังสือสั่งการตา่งๆ เพื่อให้
การท างานเสร็จทนัเวลา 

- การประมาณราคา
ก่อสร้างตอนประมาณ
ราคากับช่วงก่อสร้างใน
การจัดซื้อวัสดุปรับราคา
ขึ้นท าให้ประมาณราคา
คลาดเคลื่อน  
-ราคาวัสดุก่อสร้างราคา
ไม่คงที่ปรบัตาม
เศรษฐกิจ 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางเพื่อหา
ราคาที่เหมาะสม 

- ใช้ราคากลางของ
ส านักงานพาณชิย์จังหวัด
และวัสดุทีน่อกเหนือจาก
ส านักงานพาณชิย์ใช้ราคา
ท้องถิ่น โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและติดตาม
ข่าวสาร ก าหนดราคากลาง
เพื่อหาราคาที่เหมาะสม  

- การประมาณราคา
ก่อสร้างตอน
ประมาณราคากับช่วง
ก่อสร้างในการจัดซื้อ
วัสดุปรับราคาขึ้นท า
ให้ประมาณราคา
คลาดเคลื่อน  
-ราคาวัสดุก่อสร้าง
ราคาไม่คงทีป่รับตาม
เศรษฐกิจ  

- ใช้ราคากลางของ
ส านักงานพาณชิย์จังหวัด
และวัสดุทีน่อกเหนือจาก
ส านักงานพาณชิย์ใช้ราคา
ท้องถิ่นโดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและ
ติดตามข่าวสารสื่อต่างๆ  
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางเพื่อหา
ราคาที่เหมาะสม  

ผอ.กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่ 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองการศึกษาศาสนาฯ 

10. กิจกรรม “การแก้ไข

ปัญหาจ านวนเด็กนักเรียนที่

ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบล

โตนด” 

วัตถุประสงค ์

       เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ

เชื่อมั่นในระบบการเรียนการ

สอน และน าบุตรหลานเข้ามา

เรียนในสังกัดศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กเพิ่มมากข้ึนและต่อเนื่อง 

   

ความเสี่ยง    

   จ านวนเด็กนักเรียนใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

จ านวนน้อยลงจาก

ปีงบประมาณที่ผา่นมา  

  สาเหตุ 

  1. มีเขตพื้นที่มีโรงเรียน

ของเอกชนหลายแห่ง 

  2. ต าบลโตนดอยู่ใกล้

อ าเภอเมือง ผู้ปกครองจึง

นิยมน าบุตรหลานเข้าไป

เรียนในเมืองมากข้ึน   

      ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กได้มีการลงพืน้ที่

เพื่อพบปะผูป้กครอง

และเด็กนักเรียนเป็น

รายครัวเรือน ทั้งที่เป็น

นักเรียนในสังกัดและ

ได้ส ารวจเด็กนักเรียนที่

ถึงเกณฑ์เข้าเรียนและ

ชี้แจงนโยบายการ

เรียนการสอน  วิธีการ

สมัครเรียน ให้

ผู้ปกครองทราบ 

     เพิ่มการประชาสัมพนัธ์และ

ชี้แจงในส่วนที่เก่ียวข้องกับ

ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน  ถือ

เป็นโครงการที่ดี เปน็การ

ปฏิบัติงานเชงิรุกเพื่อชักชวนให้

ผู้ปกครองน าเด็กมาเข้าเรียนที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อชี้แจง

หลักสูตรการเรียนการสอน  อีก

ทั้งยังสร้างความมัน่ใจให้

ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่เรียน

กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อยู่แล้ว

ไม่ย้ายไปเรียนที่อืน่ และน าบุตร

หลานที่ถึงเกณฑ์มาเข้าเรียนเพิ่ม 

      อัตราการเกิด

ของเด็กในพื้นที่มี

จ านวนน้อยลง อีก

ทั้งปัจจบุันรูปแบบ

การใช้ชีวิตของคน

เปลี่ยนไป ท าให้มี

บุตรน้อยลง 

  1. อบต. ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนในท้องถ่ินเก่ียวกับทิศ

ทางการพฒันา แนวทางการปฏิบัติ 

งานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 

   2. หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครู

ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กควรมีการ

ประชุมวางแผนร่วมกันในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มี

หลักสูตรทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน  

   3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ควรช่วยกัน

จัดสภาพห้องเรียน และจัดบรรยากาศ

ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯให้สวยงาม 

ร่มร่ืน และมีความปลอดภัย 

ผู้อ านวยการ

กอง

การศึกษา  

/ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

 
 



แบบ  ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่ 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

11. กิจกรรม “การด าเนินการ
สรรหาผู้อ านวยการกอง
การศึกษา” 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้น
การศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ
และมีประสิทธิภาพ 

- กองการศึกษายังขาด

บุคลากรที่มีความรู้ความ

ช านาญเฉพาะด้าน 

- มีการเปิดกรอบ 
ต าแหน่งผู้อ านวย 
การกองการศึกษา 
มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

-  มีการก าหนดแนวทางการ
สรรหาผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ  แต่ยังไม่มผีู้
ประสงค์จะโอนอ้ายมาด ารง
ต าแหน่งดังกลา่ว 

- กองการศึกษายังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญเฉพาะด้าน 
 

- จัดให้มีการด าเนินการสรรหา
ผู้อ านวยการกองการศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถ 
 

ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา  

 

 

 
        ลงชื่อ นายสุรเทพ    ปั่นกลาง 

(นายสุรเทพ    ปั่นกลาง) 
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

                   วันที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 

 
 


