
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร     แบบ ปค.๕ 
   รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  วันที ่ ๓๐   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหนว่ยงานของรัฐ/ 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในท่ี
มีอยู ่

 
 

การประเมินผล
การควบคมุ
ภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมงานบริหารงานบคุคล 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอยา่งชดัเจน มีการ
ก าหนดโครงสร้างอตัราก าลงัที่เหมาะสมและ
มีบคุลากรเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเปิดกรองและ
อตัราก าลงัของ
พนกังานให้อยูใ่น
วงเงินไมเ่กินร้อย
ละ ๔๐ 

ในส านกังานปลดั มี
ค าสัง่แบง่หน้าที่ความ
รับผิดชอบของ
พนกังานสว่นต าบล
และพนกังานจ้าง ใน
ส านกังานปลดัไว้ตาม
ต าแหนง่ที่รับผิดชอบ 

-ก าหนดกรอง
อตัราก าลงัตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น 

หากก าหนดกรอบ
อตัราก าลงัหรือ
จ้างพนกังานมาก
เกินไปจะสง่ผล
ตอ่การด าเนินการ
เก่ียวกบั
งบประมาณด้าน
อื่น ๆ  

ก าลงัอตัราเจ้าหน้าที่
ไมเ่พียงพอ เจ้าหน้าที่
ต้องปฏิบตัิงานหลาย
อยา่ง อาจก่อให้เกิด
ความผิดพลาดบ้าง 

๑.แตง่ตัง้
คณะกรรมการก าหนด
กรอบและอตัราก าลงั
ตามความจ าเป็น 

๒.มีการก าหนด
ปรับปรุงกรอบ
อตัราก าลงัเพิม่เตมิ 

๓.มีการสรรหาบคุลากร
ให้เตม็ตามกรอบ
อตัราก าลงั 

 
 

ส านกังานปลดั/ 
งานบริการงานบคุคล 

 
  
 

        

 

-๑๔- 



แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหนว่ยงานของรัฐ/ 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในท่ี
มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

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
ทุกวนั 

-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 านกังานปลดั/ 
งานธุรการ 

 

 

-๑๕- 

 



แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหนว่ยงานของรัฐ/ 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในท่ี
มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

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
คณะกรรมการที่มีหน้าท่ี
ในการได ้
กลั่นกรองแผนเกีย่วกับ 
การพิจารณาโครงการใน
เรื่องของปัญหาความ
ต้องการ 

 

ส านกังานปลดั/ 
งานวเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

       

 

 

-๑๖- 



แบบ ปค. ๕ 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหนว่ยงานของรัฐ/ 

 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายใน
ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการควบคมุ
ภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วตัถปุระสงค์       

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 
อย่างต่อเนื่องเก่ียวกบั
สทิธิและห้วงระยะเวลาที่
ต้องขึน้ทะเบยีนขอรับ
สทิธิตา่ง ๆ 

 
 

ส านกังานปลดั/ 
งานสวสัดกิารและ

สงเคราะห์ 

 

-๑๗- 

 



แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหนว่ยงานของรัฐ/ 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในท่ี
มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรม 

การก าจดัขยะมลูฝอยและการจดัการ
สิง่แวดล้อม 

วตัถปุระสงค์ 

-เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จดัการขยะมลูฝอยทีถ่กูต้อง 
-เพื่อป้องกนัเก่ียวกบัอนัตรายที่เกิดจากขยะ
มลูฝอยโดยเฉพาะเก่ียวกบัโรคและปัญหา
ด้านสขุภาพของประชาชน 

การบริการจดัการ
ขยะมลูฝอยและ
สิง่ปฏิกลู 

-มีการปฏิบตัิตาม
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและการ
ด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบตัิของ
ทางสาธารณสขุ
ตลอดจนระเบยีบ
ข้อบงัคบัของต าบล 

-มีการวางแผนการ
ด าเนินงานภายใน
ชมุชนเก่ียวกบัการ
จดัการขยะมลูฝอย
ทกุประเภท 

-มีภาชนะรองรับ
เก่ียวกบัการคดัแยก
ขยะมลูฝอยทกุหมู ่

-อบรมให้ความรู้กบั
ประชาชนในการมี
สว่นร่วมในการ
จดัการเก่ียวกบัขยะ
มลูฝอย 

-มีการแบง่หน้าที่ใน
การรายงานผลการ
ด าเนินงานและ
ติดตามการ
ด าเนินการในพืน้ท่ี 

-ปัญหาพืน้ท่ีไมม่ี
เอกสารสทิธ์ิการหา
พืน้ท่ีทิง้ขยะต้อง
อาศยัพืน้ท่ีอื่น
ตลอดจนการ
บริหารจดัการต้อง 

-ไมม่ีรถในการ
จดัเก็บขยะมลูฝอย
ตลอดจนพืน้ท่ี
ก าจดัขยะมลูฝอย 

-ประชาชนขาด
ความร่วมมือมอง
ปัญหาเป็นเร่ืองที่
ท้องถ่ินต้องจดัการ
ให้ซึง่อาจสง่ผลให้
เกิดปัญหาขยะมลู
ฝอยตกค้างในพืน้ท่ี
ได้ 

-เก่ียวกบัมลภาวะ
การเผาเศษวสัดทุี่
เกิดจากการท า
การเกษตรของ 
 

-การแลกเปลีย่นเรียนรู้
กบัพืน้ท่ีอื่นเก่ียวกบัการ
บริหารและการจดัการ
เก่ียวกบัขยะมลูฝอย 

-ออกข้อบงัคบัต าบลให้
ครอบคลมุที่เก่ียวกบั
ปัญหาของขยะมลูฝอย
และสิง่แวดล้อม 

-วางแผนในการ
ด าเนินการกบัทกุภาค
สว่นในการจดัการ
เก่ียวกบัปัญหาดงักลา่ว
ตลอดจนในการตดิตาม
และประเมินผล 

-ประชาสมัพนัธ์ให้
ประชาชนได้ตระหนกั 

 
 

ส านกังานปลดั / 
งานสาธารณสขุ 

 

-๑๘- 



แบบ ปค. ๕ 

 

        ลายมือช่ือ 

                    (นางสาวสภุารัตน์      ดาเวช) 

        ต าแหนง่  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการแทน 

หวัหน้าส านกัปลดั 

         วนัท่ี  ๒  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 

-๑๙- 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหนว่ยงานของรัฐ/ 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในท่ี
มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

  บ้านตลอดจนจดุ
รวบรวมขยะอนัตราย 

ใช้งบประมาณ
คอ่นข้างมากในการ
จดัการเก่ียวกบั
ปัญหาขยะมลูฝอย 

เกษตรกร เช่น การ
เผ้าอ้อย หรือนาข้าว 

-อตัราการใช้
สารเคมมีีแนวโน้ม
สงูสง่ผลตอ่สขุภาพ
และสิง่แวดล้อม 

และสร้างจิตส านกึใน
การมีสว่นร่วมในการ
แก้ไขปัญหาขยะมลู
ฝอย 

-วางแผนในการ
ด าเนินการอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

 



บบ ปค. ๕ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด  วันที่  ๓๐   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหนว่ยงานของรัฐ/ 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในท่ี
มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 

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 ้

 
 

กองชา่ง 

 

-๒๐- 



แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหนว่ยงานของรัฐ/ 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในท่ี
มีอยู ่

 
 

การประเมินผล
การควบคมุ
ภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ในเร่ืองเจ้าหน้าที่
ควบคุมงานและ
ประมาณราคา
ออกแบบงานที่ขาด
ความรูค้วามเข้าใจ 

  

 

ลายมือช่ือ    

        (นายพเิชษฐ์   วงศ์อยู)่ 

             ต าแหนง่  รองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลรักษาราชการแทน 

                                                                                                                                                        ผู้อ านวยการกองชา่ง 

          วนัท่ี   ๒    ตลุาคม    พ.ศ.   ๒๕๖๑      -๒๑- 



แบบ ปค. ๕ 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด  วันที่   ๓๐   กนัยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหนว่ยงานของรัฐ/ 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในท่ี
มีอยู ่

 
 

การประเมินผล
การควบคมุ
ภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรม 
การจัดการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นระบบ
และมีการจัดการเรียนการสอยให้ได้มาตรฐาน 
-เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มี
ศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

-การขาดแคลน
บคุลากรทางด้าน
การศกึษา 

-การด าเนินงาน
ของศนูย์พฒันา
เด็กเลก็ให้เป็นไป
ตามระเบียบและ
มาตรฐาน
ทางด้าน
การศกึษา 

มีรูปแบบของคณะ
กรรมการบริหารศนูย์
พฒันาเด็กเลก็
ตลอดจนการติดตาม
กบัผู้ปกครองของเด็ก 

-พฒันาศกัยภาพของ
ผู้ดแูลเด็กตลอดจน
เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพนูองค์
ความรู้ 

มีการตรวจเยี่ยม
การประเมินเดก็
ทกุคน ณ ที่บ้าน
กบัผู้ปกครอง 
-มีการนิเทศน์
ประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมสง่เสริม
และด้าน
สาธารณสขุ 

-สภาพอาคารยงัไม่
เหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก 

-การด าเนินการยงั
ไมไ่ด้มาตรฐานตามที่
กรมฯ ก าหนด 

-งบประมาณในการ
ด าเนินการไมเ่พยีงพอ
ตอ่การด าเนินการ 

-จดัท าเคร่ืองมือในการ
ประเมินมาตรฐานศนูย์
ให้ได้ตามมาตรฐาน 

-สง่เสริมให้บคุลากร
ทางด้านการศกึษาให้มี
วฒุิตรงกบัภารกิจที่
ปฏิบตัิทางด้านการสอน 

-ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ได้
ตามมาตรฐาน 

 
 

 

กองการศกึษา 

 

-๒๒- 



แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหนว่ยงานของรัฐ/ 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในท่ี
มีอยู ่

 
 

การประเมินผล
การควบคมุ
ภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรม 

สง่เสริมศาสนา วฒันธรรมและประเพณี 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้การจดังานเก่ียวกบั ศาสนา 
วฒันธรรมและประเพณี เป็นไปตามระเบยีบ
และหนงัสอืสัง่การท่ีเก่ียวข้องเป็นไปด้วย
ความประหยดัและจ าเป็นถกูต้องตาม
ระเบียบที่ก าหนดเอาไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 

ด้านการศกึษาและนนัทนาการ 
 

การจดักิจกรรม
งานศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สง่เสริมด้านการ
กีฬาและ 

-การปฏิบตัิตาม
ระเบียบและหนงัสอื
สัง่การท่ีเก่ียวข้อง
เก่ียวกบัการจดังาน 

-เบิกจ่ายจริงให้
เป็นไปอยา่งประหยดั
และจ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า 

-มีการจดัท า
รายละเอียดและ
เสนอโครงการตอ่
ผู้บริการ 
-รายงานจดัซือ้จดั
จ้างเป็นไปตาม
ระเบียบพสัดฯุ 

และหนงัสอืสัง่
การท่ีเก่ียวข้อง 
-จดัตัง้
งบประมาณ
เป็นไปด้วยความ
ประหยดัและ
จ าเป็น 

 

-มีการจดัท า
รายละเอียดและ 

 

-รายละเอียดทีต้่องใช้
จ่ายในโครงการ
บางอยา่งลอ่แหลม
ตอ่การด าเนินการ
สง่ผลอาจจะถกูเรียก
เงินคืนได้จาก
หนว่ยงานตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บคุลากรท่ีรับผิดชอบ
มีไมเ่พียงพอตอ่การ 

-ตรวจสอบความถกู
ต้องและรายละเอียด
ของโครงการก่อนท่ีจะ
ด าเนินการเพื่อความ
ถกูต้อง 
-พิจารณาใช้จา่ย
งบประมาณทีจ่ าเป็น
และประหยดั 

-สง่บคุลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ความรู้ในการ
ปฏิบตัิงานท่ีถกูต้อง 
 
 
 
 

-ตรวจสอบความถกู
ต้องและรายละเอียด 

 

กองการศกึษา/ 
งานสง่เสริมศาสนาและ

วฒันธรรม 

-๒๓- 



แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหนว่ยงานของรัฐ/ 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในท่ี
มีอยู ่

 
 

การประเมินผล
การควบคมุ
ภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

วตัถปุระสงค์ 

-เพื่อเป็นการสง่เสริมให้เด็กและเยาวชน 
ประชาชน ออกก าลงักายเพิ่มทกัษาด้าน
กีฬาเพื่อหา่งไกลจากยาเสพติด และสร้าง
ความสมคัรสมานสามคัคใีนพืน้ท่ี 
-เพื่อการสง่เสริมสนบัสนนุความเป็นเลศิ
ทางด้านการกีฬาให้กบัเด็กและเยาวชนใน
พืน้ท่ี 

นนัทนาการให้กบั
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป 

ด้วยการจดัการแข่งขัน
กีฬาและการจัดงาน 

เสนอโครงการตอ่
ผู้บริการ 
-รายงานจดัซือ้จดั
จ้างเป็นไปตาม
ระเบียบพสัดฯุ 

และหนงัสอืสัง่
การท่ีเก่ียวข้อง 
-จดัตัง้
งบประมาณ
เป็นไปด้วยความ
ประหยดัและ
จ าเป็น 

ปฎิบตัิงานก่อให้เกิด
ความลา่ช้า 

-รายละเอียดทีต้่องใช้
จ่ายในโครงการ
บางอยา่งลอ่แหลม
ตอ่การด าเนินการ
สง่ผลอาจจะถกูเรียก
เงินคืนได้จาก
หนว่ยงานตรวจสอบ 

ของโครงการก่อนท่ีจะ
ด าเนินการเพื่อความ
ถกูต้อง 
-พิจารณาใช้จา่ย
งบประมาณทีจ่ าเป็น
และประหยดั 

-สง่บคุลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ความรู้ในการ
ปฏิบตัิงานท่ีถกูต้อง 

 

กองการศกึษา/ 
งานสง่เสริมการกีฬา 

 

ลายมือช่ือ    

        (นางสาววรรณวิภา    แต้มทอง) 

                                                ต าแหนง่  ครูรักษาราชการแทน 

                                                                                                                                         ผู้อ านวยการกองการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 

             วนัท่ี    ๒   ตลุาคม    พ.ศ.   ๒๕๖๑ 

-๒๔- 



แบบ ปค. ๕ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด  วันที่    ๓๐   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑  

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของ
หนว่ยงานของรัฐ/ 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

ความเสีย่ง 

 
 

การควบคมุภายในท่ีมีอยู ่

 
 

การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

 
 

หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 

การจดัเก็บรายได้ 

วตัถปุระสงค์ 

-เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจบุนัมาปรับปรุงทะเบียนผู้ เสยี
ภาษีและเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการจดัเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่ 

-มีลกูหนีภ้าษี
บ ารุงท้องที่ราย
ใหมเ่กิดขึน้ทกุ
ปีงบประมาณ 

-จดัเก็บรายได้ไม่
สามารถติดตอ่
เจ้าของที่ดินให้มา
ช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ได้ 

-ท าหนงัสอืแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านช่วย
ประชาสมัพนัธ์เมื่อถงึระยะเวลาใน
การจดัเก็บภาษีในต าบลเบญจขร 
-ให้เจ้าของที่ดินน า เอกสารท่ี
เก่ียวข้องเมื่อมกีารโอนกรรมสทิธ์ิ
มาแจ้งให้กบังานจดัเก็บรายได้
ทราบทกุครัง้ เพื่อน ามาปรับปรุง
ฐานข้อมลูที่ถกูต้องและเป็น
ปัจจบุนั 

-เพิ่มช่องทาง
ประชาสมัพนัธ์ เช่นแจ้ง
ประชาสมัพนัธ์ผา่น
เจ้าหน้าที่แจกเบีย้ยงัชีพ
ในท่ีประชมุประจ าเดือน
ของแตล่ะหมูบ้่านเพื่อให้
ได้รับทราบข้อมลู/
ขา่วสารของงานจดัเก็บ
รายได้อยา่งทัว่ถึง 

ในเขตต าบลเบญจขร
มีการซือ้ขาย/
เปลีย่นแปลงเจ้าของ
ที่ดินกนัอยา่งตอ่เนื่อง 
ซึง่เอกสารที่ดินเป็น 
สปก. และการโอน
สทิธ์ิ ไมใ่ช่ทายาท ท า
ให้มีปัญหาในการ
จดัเก็บภาษี 

-ในกรณีที่มีการโอน
กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 
สปก. ที่ไมใ่ช่ทายาท 
เพื่อลดการผิดพลาด
ในการสบืทอดมรดก 
ต้องประสานแจ้งไป
ยงัส านกังานปฏิรูป
ที่ดินจงัหวดัสระแก้ว 

 

เจ้าหน้าที่จดัเก็บ
รายได้  

/ผู้อ านวยการกองคลงั 

 

ลายมือช่ือ    

        (นางอจัฉรา   อารีตระกลูเลศิ) 
                 ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองคลงั 
          วนัท่ี   ๒๘   เดือน  ตลุาคม   ๒๕๖๑   

-๒๕- 


