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ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร     แบบ ปค.๕ 
   รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  วันที ่ ๓๐   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน มีการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังที่เหมาะสมและมี
บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดกรองและ
อัตราก าลังของ
พนักงานให้อยู่ใน
วงเงินไม่เกินร้อย
ละ ๔๐ 

ในส านักงานปลัด มี
ค าสั่งแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของ
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ใน
ส านักงานปลัดไว้ตาม
ต าแหน่งท่ีรับผดิชอบ 

-ก าหนดกรอง
อัตราก าลังตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น 

หากก าหนดกรอบ
อัตราก าลังหรือ
จ้างพนักงานมาก
เกินไปจะส่งผลต่อ
การด าเนินการ
เกี่ยวกับ
งบประมาณด้าน
อื่น ๆ  

ก าลังอัตราเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่
ต้องปฏิบัติงานหลาย
อย่าง อาจก่อให้เกิด
ความผิดพลาดบา้ง 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดกรอบและ
อัตราก าลังตามความ
จ าเป็น 

๒.มีการก าหนดปรับปรุง
กรอบอัตราก าลัง
เพิ่มเตมิ 

๓.มีการสรรหาบคุลากร
ให้เต็มตามกรอบ
อัตราก าลัง 

 
 

ส านักงานปลัด/ 
งานบริการงานบุคคล 
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แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรม 

งานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบตัิหน้าที่และ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การรับ – ส่ง
หนังสือของทาง
ราชการ 

- การรับใบค าร้อง
ร้องต่าง ๆ  

๑.ให้ผูร้ับผดิชอบเรื่อง
การรับ – ส่งหนังสือ
ตรวจสอบหนังสือเข้า-
ออกเป็นประจ าทุกวัน 

๒.คัดแยกประเภทค า
ร้องให้กับผู้ที่
รับผิดชอบโดยตรงเพื่อ
การด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ก าหนดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานให้
ชัดเจนเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อ
กฎหมายของแตล่ะ
ต าแหน่งให้ชัดเจน 

-ตรวจสอบในระบบ
ระบบรับส่งหนังสือ
ทุกวัน 

-ตรวจเช็คการ
รายงานของหนังสือ
ตามห้วงระยะเวลาที่
ต้องด าเนินการ 

-การจัดเก็บเอสารไม่
เป็นระบบ ไม่เป็นไป
ตามงานสารบรรณ
ค้นหายาก ท าให้บาง
เรื่องอาจเกิดการ
ล่าช้าและไมต่่อเนื่อง 

-การรายงานหนังสือ
ล่าช้าส่งผลต่อการ
รายงานไปเป็นไป
ตามห้วงระยะเวลาที่
ต้องปฏิบัต ิ

๑.ปรับปรุงค าสั่งแบ่ง
งานให้มีความชัดเจน มี
กิจกรรม ๕ ส. จดัการ
ประกวดให้รางวัลส านัก/
ส่วนภายใน อบต. ท่ี
ได้รับความส าเรจ็ตาม
กิจกรรม ๕ ส. เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่  
๒.จัดเรียงเอกสารให้เป็น
ระเบียบเป็นระบบ
เป็นไปตามงานสาร
บรรณเพื่อจะได้ค้นหาได้
ง่ายต่อการปฏิบตั ิ

 
 

ส านักงานปลัด/ 
งานธุรการ 
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แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาฯ มีความชัดเจน
และตรงกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชนและสอดคล้องกับงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

-การจัดท าแผนให้
เป็นไปตามความ
ต้องการของ
ประชาชนและ
ตามระเบียบ
ขั้นตอนในการ
จัดท าแผน 

๑.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ทราบถึงความส าคญั
ในการจัดท าแผนและ
เข้าร่วมในเวทีเพื่อ
สร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนแต่ละหมู่
โดยแจ้งล่วงหน้าให้
ทราบ 
๒.มีการพิจารณาโดย
ผ่านคณะกรรมการใน
การพิจารณาเป็นไป
ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนในการจัดท า
แผน 
 
 

ก าหนดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานให้
ชัดเจนเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อ
กฎหมายของแตล่ะ
ต าแหน่งให้ชัดเจน 
-ประกาศให้
ประชาชนไดร้ับ
ทราบโดยผ่านทาง
ผู้น าท้องที่หรือหอ
กระจายข่าว 
-พิจารณาโครงการ
แต่ละประเภทโดย
ผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการเพื่อ
ประสานแผนที่เกิน
ศักยภาพ 

๑.การจดัท าแผนยัง
ไม่ชัดเจนในเรื่องการ
น าไปปฏิบตัิแผนท่ี
วางไว้มีกิจกรรมมาก
แต่การน าไปสู่การ
ปฏิบัติยังท าได้น้อย 
๒.แผนพัฒนาฯ ยัง
ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนไดต้าม
เป้าหมายที่ก าหนด 
๓.งบประมาณไม่
สอดคล้องกับ
โครงการที่บรรจุ
เอาไว้ในแผนฯ 

๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลและประโยชน์ท่ี
ประชาชนจะได้รับจาก
การเข้าร่วมท าระชาคม
ในในแต่ละครั้ง 
๒. เสนอแนะ
คณะกรรมการที่มีหน้าที่
ในการได ้
กลั่นกรองแผนเกีย่วกับ 
การพิจารณาโครงการใน
เรื่องของปัญหาความ
ต้องการ 

 
ส านักงานปลัด/ 

งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
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แบบ ปค. ๕ 

 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์       

กิจกรรม 
 การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง 
ชีพสาหรับผูสู้งอายุและคนพิการและ 
ผู้ป่วยเอดส ์
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การดาเนินการสวัสดิการ 
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรบั 
ผู้สูงอาย ุคนพิการ เป็นไปโดยรวดเร็ว 
เป็นธรรมถูกต้องตาม ระเบียบ 
กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
๒. เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม 
ส่งเสริมสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุคนพิการและ 
ผู้ป่วยเอดส ์ให้ได้รับบริการและ 
สวัสดิการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

ความเสีย่งในการ 
ผิดพลาดและการน าเงิน
สดไปจ่ายหรือโอนเข้า
บัญชีผู้มสีิทธ์ิ 
-การโอนย้ายเข้าออกของ
ผู้มีสิทธ์ิตามทะเบียน
ราษฎร 

การปฏิบัตติาม 
กฎระเบียบของทาง
ราชการและหนังสือ
สั่งการของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

๑. สร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในเรื่อง
สิทธิที่จะต้องแจ้งเมื่อ
ได้รับสิทธิตาม
กฎหมาย 
๒. รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 
ให้ประชาชนมาขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับ
สิทธิ 
๓. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมอบรมอยา่ง
ต่อเนื่อง 

๑. ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมาก
ขึ้น 
๒ การเบิกจา่ยเงิน 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพยังมี
ความเสีย่งในการผดิพลาด 
และการนาเงินสดไปจ่าย
หรือโอนเข้าบญัชีผู้มสีิทธ์ิ 

 รณรงค์ประชาสัมพันธ ์
และจัดให้มีการ
ประชาคมในชุมชน 
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
สิทธิและห้วงระยะเวลาที่
ต้องขึ้นทะเบียนขอรับ
สิทธิต่าง ๆ 

 
 

ส านักงานปลัด/ 
งานสวัสดิการและ

สงเคราะห ์
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แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรม 

การก าจัดขยะมลูฝอยและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง 

-เพื่อป้องกันเกี่ยวกับอันตรายที่เกดิจากขยะ
มูลฝอยโดยเฉพาะเกีย่วกับโรคและปัญหาด้าน
สุขภาพของประชาชน 

การบริการจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

-มีการปฏิบตัิตาม
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและการ
ด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติของ
ทางสาธารณสุข
ตลอดจนระเบยีบ
ข้อบังคับของต าบล 

-มีการวางแผนการ
ด าเนินงานภายใน
ชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยทุก
ประเภท 

-มีภาชนะรองรับ
เกี่ยวกับการคดัแยก
ขยะมูลฝอยทุกหมู ่

-อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการเกีย่วกับขยะ
มูลฝอย 

-มีการแบ่งหน้าท่ีใน
การรายงานผลการ
ด าเนินงานและ
ติดตามการ
ด าเนินการในพื้นที ่
-ปัญหาพื้นท่ีไม่มี
เอกสารสิทธ์ิการหา
พื้นที่ท้ิงขยะต้อง
อาศัยพ้ืนท่ีอื่น
ตลอดจนการบรหิาร
จัดการต้อง 

-ไม่มีรถในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
ตลอดจนพ้ืนท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอย 

-ประชาชนขาด
ความร่วมมือมอง
ปัญหาเป็นเรื่องที่
ท้องถิ่นต้องจัดการ
ให้ซึ่งอาจส่งผลให้
เกิดปัญหาขยะมลู
ฝอยตกค้างในพื้นที่
ได ้

-เกี่ยวกับมลภาวะ
การเผาเศษวัสดุที่
เกิดจากการท า
การเกษตรของ 
 

-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับพ้ืนท่ีอื่นเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการ
เกี่ยวกับขยะมลูฝอย 

-ออกข้อบังคับต าบลให้
ครอบคลมุที่เกี่ยวกับ
ปัญหาของขยะมลูฝอย
และสิ่งแวดล้อม 

-วางแผนในการ
ด าเนินการกับทุกภาค
ส่วนในการจัดการ
เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
ตลอดจนในการติดตาม
และประเมินผล 

-ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนไดต้ระหนัก 

 
 

ส านักงานปลัด / 

งานสาธารณสุข 
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แบบ ปค. ๕ 

 

         
 
 
 

                                                                                                        ลายมือชื่อ 
                    (นางสาวสุภารัตน์      ดาเวช) 
        ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการแทน 
                                                                                                              หัวหน้าส านักปลัด 
              วันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  บ้านตลอดจนจุด
รวบรวมขยะอันตราย 

ใช้งบประมาณ
ค่อนข้างมากในการ
จัดการเกีย่วกับ
ปัญหาขยะมูลฝอย 

เกษตรกร เช่น การ
เผ้าอ้อย หรือนาข้าว 

-อัตราการใช้สารเคมี
มีแนวโน้มสูงส่งผล
ต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

และสร้างจิตส านึกใน
การมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาขยะมลูฝอย 

-วางแผนในการ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
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บบ ปค. ๕ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด  วันที่  ๓๐   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองช่าง 
กิจกรรม 
งานก่อสร้างการออกแบบและควบคุม 
อาคาร 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง 
เป็นไปตามแบบการก่อสร้างตาม 
สัญญา วัสดุก่อสร้างเป็นไปตาม 
มาตรฐานที่ก าหนด และการส ารวจ 
ออกแบบ ประมาณราคา ถูกต้องตาม 
ระเบียบ กฎหมายวัตถุประสงค ์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน มีการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังที่เหมาะสม 

งานออกแบบ และ
งานควบคุม การ
ก่อสร้างไม่
สอดคล้องตรงกัน 

-ติดตามผลการ
ด าเนินการเป็นระยะ
อย่างสม่ าเสมอ 
-ติดตามตรวจสอบ
ระเบียบและราคา
มาตรฐานของพาณิชย์
จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน 

งานก่อสร้าง การ
ออกแบบและ
ควบคุมอาคารงาน
สาธารณูปโภค 
และงาน ธุรการ 
เนื่องจากมีการ
ควบคุมดูแลที่ไม่
ทั่วถึงเจ้าหน้าท่ีมี
น้อยขาดความ
ช านาญจึงพบความ
เสี่ยงท่ีจะเกดิความ
เสียหาย 

งานก่อสร้าง การ 
ออกแบบและ
ควบคุมอาคาร  และ 
งานธุรการ มีการ
ควบคุมทีเ่พียงพอ 
ประสบผลส าเร็จใน
ระดับหนึ่ง อย่างไรก ็
ตาม ยังคงมีจุดอ่อน 
พบความเสีย่งใน
เรื่อง การควบคุม
งานก่อสร้างและการ
ประมาณราคาและ
งานออกแบบ 
โครงสร้างในเรื่อง 
 

๑.มีการก าหนดปรับปรุง
กรอบอัตราก าลัง
เพิ่มเตมิ 
๒.ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการ
ก่อสร้างจะต้อง
ตรวจสอบการประมาณ
ราคาและควบคุมผู้รับ
จ้างให้ปฏิบัติตาม
รูปแบบที่ก าหนด
ตลอดจนใหส้อดคล้อง
กับรูปแบบรายการที่
ก าหนดเอาไว ้

 
 

กองช่าง 

 



-๒1- 

แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
 
ความเสีย่ง 

 
 
การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 
การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 
 
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ในเร่ืองเจ้าหน้าที่
ควบคุมงานและ
ประมาณราคา
ออกแบบงานที่ขาด
ความรูค้วามเข้าใจ 

  

 

ลายมือช่ือ    

        (นายพิเชษฐ์   วงศ์อยู่) 
        ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลรักษาราชการแทน 

                                                                                                                               ผู้อ านวยกองช่าง 
          วันท่ี   ๒    ตุลาคม    พ.ศ.   ๒๕๖๑       

 
 
 



-๒2- 
แบบ ปค. ๕ 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด  วันที่   ๓๐   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรม 
การจัดการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นระบบ
และมีการจัดการเรียนการสอยให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มี
ศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

-การขาดแคลน
บุคลากรทางด้าน
การศึกษา 

-การด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เป็นไป
ตามระเบียบและ
มาตรฐานทางดา้น
การศึกษา 

มีรูปแบบของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตลอดจนการตดิตาม
กับผู้ปกครองของเด็ก 

-พัฒนาศักยภาพของ
ผู้ดูแลเด็กตลอดจนเข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนองค์ความรู ้

มีการตรวจเยีย่ม
การประเมินเด็ก
ทุกคน ณ ท่ีบ้าน
กับผู้ปกครอง 

-มีการนิเทศน์
ประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริม
และด้าน
สาธารณสุข 

-สภาพอาคารยังไม่
เหมาะสมกับจ านวน
เด็ก 

-การด าเนินการยัง
ไม่ได้มาตรฐานตามที่
กรมฯ ก าหนด 

-งบประมาณในการ
ด าเนินการไมเ่พียงพอ
ต่อการด าเนินการ 

-จัดท าเครื่องมือในการ
ประเมินมาตรฐานศูนย์
ให้ได้ตามมาตรฐาน 

-ส่งเสรมิให้บุคลากร
ทางด้านการศึกษาให้มี
วุฒิตรงกับภารกจิที่
ปฏิบัติทางด้านการสอน 

-ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้ได้ตามมาตรฐาน 
 
 

 
กองการศึกษา 

 

 

 

 



-๒3- 

แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรม 

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณ ี

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้การจัดงานเกี่ยวกับ ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี เป็นไปตามระเบยีบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วย
ความประหยัดและจ าเป็นถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนดเอาไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม 

ด้านการศึกษาและนันทนาการ 

 

การจัดกิจกรรม
งานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิด้านการ
กีฬาและ 

-การปฏิบัตติาม
ระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจดังาน 

-เบิกจ่ายจริงให้เป็นไป
อย่างประหยดัและ
จ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า 

-มีการจัดท า
รายละเอียดและ
เสนอโครงการต่อ
ผู้บริการ 

-รายงานจัดซื้อจดั
จ้างเป็นไปตาม
ระเบียบพสัดฯุ 

และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
-จัดตั้งงบประมาณ
เป็นไปด้วยความ
ประหยดัและ
จ าเป็น 
 
-มีการจัดท า
รายละเอียดและ 

 

-รายละเอียดทีต่้องใช้
จ่ายในโครงการ
บางอย่างล่อแหลมต่อ
การด าเนินการส่งผล
อาจจะถูกเรยีกเงินคืน
ได้จากหน่วยงาน
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-บุคลากรที่รับผิดชอบ
มีไมเ่พียงพอต่อการ 

-ตรวจสอบความถูกต้อง
และรายละเอียดของ
โครงการก่อนที่จะ
ด าเนินการเพื่อความ
ถูกต้อง 

-พิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณที่จ าเป็น
และประหยดั 

-ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
-ตรวจสอบความถูกต้อง
และรายละเอียด 

 
กองการศึกษา/ 

งานส่งเสรมิศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

 



-๒4- 

แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้เด็กและเยาวชน 
ประชาชน ออกก าลังกายเพิ่มทักษาด้านกีฬา
เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด และสรา้งความ
สมัครสมานสามคัคีในพื้นที่ 
-เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศ
ทางด้านการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนใน
พื้นที ่

นันทนาการให้กับ
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

ด้วยการจดัการแข่งขัน
กีฬาและการจัดงาน 

เสนอโครงการต่อ
ผู้บริการ 

-รายงานจัดซื้อจดั
จ้างเป็นไปตาม
ระเบียบพสัดฯุ 

และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
-จัดตั้งงบประมาณ
เป็นไปด้วยความ
ประหยดัและ
จ าเป็น 

ปฎิบัติงานก่อให้เกิด
ความล่าช้า 

-รายละเอียดทีต่้องใช้
จ่ายในโครงการ
บางอย่างล่อแหลมต่อ
การด าเนินการส่งผล
อาจจะถูกเรยีกเงินคืน
ได้จากหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

ของโครงการก่อนที่จะ
ด าเนินการเพื่อความ
ถูกต้อง 

-พิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณที่จ าเป็น
และประหยดั 

-ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้อง 

 
กองการศึกษา/ 

งานส่งเสรมิการกีฬา 

 
  
ลายมือช่ือ    

        (นางสาววรรณวิภา    แต้มทอง) 
                                     ต าแหน่ง   คร ูรักษาราชการแทน 

                                                                                                                 ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
                     วันท่ี    ๒   ตุลาคม    พ.ศ.   ๒๕๖๑ 

 
 
 
 



 
-๒5- 

แบบ ปค. ๕ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด  วันที่    ๓๐   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑  

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรม 

การจัดเก็บรายได ้

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผูเ้สียภาษี
และเป็นข้อมลูพื้นฐานในการจดัเกบ็ภาษี
บ ารุงท้องที ่

-มีลูกหนี้ภาษีบ ารุง
ท้องที่รายใหม่
เกิดขึ้นทุก
ปีงบประมาณ 

-จัดเก็บรายไดไ้ม่
สามารถติดต่อ
เจ้าของที่ดินให้มา
ช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ได้ 

-ท าหนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านช่วย
ประชาสมัพันธ์เมื่อถึงระยะเวลาใน
การจัดเก็บภาษีในต าบลเบญจขร 

-ให้เจ้าของที่ดินน า เอกสารที่
เกี่ยวข้องเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิมา
แจ้งให้กับงานจัดเก็บรายได้ทราบทุก
ครั้ง เพ่ือน ามาปรับปรุงฐานข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 

-เพิ่มช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ เช่นแจ้ง
ประชาสมัพันธ์ผ่าน
เจ้าหน้าท่ีแจกเบีย้ยังชีพใน
ที่ประชุมประจ าเดือนของ
แต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ได้รับ
ทราบข้อมูล/ข่าวสารของ
งานจัดเก็บรายได้อย่าง
ทั่วถึง 

ในเขตต าบลเบญจขรมี
การซื้อขาย/
เปลี่ยนแปลงเจ้าของ
ที่ดินกันอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเอกสารที่ดินเป็น 
สปก. และการโอน
สิทธ์ิ ไม่ใช่ทายาท ท า
ให้มีปัญหาในการ
จัดเก็บภาษ ี

-ในกรณีที่มีการโอน
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 
สปก. ที่ไม่ใช่ทายาท 
เพื่อลดการผิดพลาดใน
การสืบทอดมรดก 
ต้องประสานแจ้งไปยัง
ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดสระแก้ว 

 
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ

รายได้  
/ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 
ลายมือชื่อ    
        (นางอัจฉรา   อารีตระกูลเลิศ) 

                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
           วันที่     2    ตุลาคม  2561 

 



 
 
 


