
แบบ ปค. 5  
ส ำนกังำนปลดั องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโนนทนั 

รำยงำนกำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรบัระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิน้สุด วนัที ่  30   เดือน  กนัยำยน   พ.ศ.    2562  .   

กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิกรรม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระสงค์ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยใน

ทีม่ีอยู ่
กำรประเมนิผล กำรควบคมุภำยใน 

1. กจิกรรมดำ้นงำนป้องกนัและบรรเทำ           
สำธำรณภยั 
(กำรด ำเนินงำนป้องกนัไฟป่ำและอคัคภียัในเขตพื้นทีต่ ำบลโนนทนั ) 
วตัถปุระสงค์ 
  - 
เพือ่ใหก้ำรป้องกนักำรเกดิไฟป่ำและอคัคภียัในเขตพื้นทีต่ ำบลโนนทนัเพือ่
ลดควำมสญูเสยีในชีวติและทรพัย์สนิของประชำชน 
ตำมกฎหมำยจดัต ัง้  

-  มำตรำ 67(4)  
แหง่พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 
2537 แกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจบุนั  

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินงำน  
     -แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

  กำรเกดิไฟป่ำและ    

อคัคภียัในเขตพืน้ทีต่ ำบล  

โนนทนัท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่ชีวติ

และทรพัย์สนิของประชำชน 

1. กำรจดั 

อบรมและจดัท ำแน

วป้องกนัไฟป่ำ  

 กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยูย่งัไมม่ีควำมเพยีงพอ 
เน่ืองจำก 
ขำดบุคลำกรในต ำแหน่งนกัป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภยัและอปุกรณ์มีไมเ่พยีงพอ 

 

 

 

                                         

                                                                      



กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิกรรม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระสงค์ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมนิผล กำรควบคมุภำยใน 

2.กจิกรรมงำนทะเบียนทรพัย์สนิและพสัดุ   

วตัถุประสงค์กำรควบคุม 

1. 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้

วยกำรใชแ้ละรกัษำรถยนต์ขององค์กรปกครองสว่

นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 

 

-

ผูข้อใชร้ถยนต์สว่นกลำง 

บนัทกึกำรใชร้ถไมต่อ่เน่ื

อง 

ท ำใหก้ำรบนัทกึระยะกโิ

ลไมล์กำรใชร้ถไมเ่ป็นปั

จจบุนั 

1.จดัท ำหลกัเกณฑ์กำรใชร้ถยนต์สว่

นกลำงขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

โนนทนั 

2.มอบหมำยใหเ้จำ้หน้ำทีค่วบคมุกำร

ใชร้ถ 

 

1.มีกำรตรวจสอบแบบบนัทกึกำรขออนุญ

ำตใชร้ถเป็นประจ ำ 

2.ตรวจสอบและควบคมุกำรขออนุญำตแล

ะกำรใชร้ถยนต์ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่

ก ำหนด 

 

 

 

 
กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิกร
รม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระสงค์
ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมนิผล กำรควบคมุภำยใน 



กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิกร
รม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระสงค์
ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมนิผล กำรควบคมุภำยใน 

3.กจิกรรมงำนจดัเก็บรำยได ้

วตัถปุระสงค์กำรควบคมุ 

    

1.เพือ่ใหก้ำรจดัเก็บรำยไดเ้ป็นไปอยำ่ง

มีประสทิธภิำพ  

จดัเก็บไดค้รบถกูตอ้งและเป็นไปตำมระเ

บียบ 

     

2.เพือ่จดัท ำแผนทีภ่ำษีใหส้ ำเร็จและเป็น

ปจัจบุนั 

เพือ่สำมำรถน ำมำเพิม่ประสทิธภิำพในก

ำรจดัเก็บรำยไดใ้หเ้พิม่ขึน้ 

     

3.เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรถูกตอ้งตำมพระ

รำชบญัญตัิภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

พ.ศ.2562 

 

 

1. 

ประชำชนขำดควำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรือ่งของกำ

รเสยีภำษี 

2.ประชำชนบำงสว่นมำช ำระภำษีลำ่ชำ้ไมต่รงต

ำมเวลำทีก่ ำหนด 

3. กำรจดัท ำแผนทีภ่ำษียงัไมส่มบูรณ์ 

อบต.อยูร่ะหวำ่งข ัน้ตอนกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษี 

4.ผูเ้สยีภำษีไมม่ำช ำระภำษีตำมก ำหนดและละเ

ลยไมม่ำช ำระภำษีท ำใหย้งัมยีอดคำ้งช ำระอยู ่

 

1.ท ำกำรออกหนงัสอืแจง้แ

ละทวงถำมตำมระเบียบฯ          

ทกุข ัน้ตอนตอ่ผูเ้สยีภำษี 

2.จดัท ำสือ่ในกำรประชำส ั

มพนัธ์ เชน่ ป้ำย 

แผน่พบัประชำสมัพนัธ์กำ

รช ำระภำษีประจ ำปี 

 

 

1. 

มีกำรตดิตำมทวงถำมเป็นหนงัสอืไปยงัผู้

ประกอบกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบียบฯ 

2.มีกำรจดัเก็บภำษีไดม้ำกขึน้ประชำชน

ใหก้ำรตอบรบัดขีึน้ 

3.มีฐำนขอ้มูลเพือ่รอกำรจดัท ำแผนทีภ่ำ

ษีครบถว้นแตย่งัไมส่มบูรณ์ 

ตอ้งปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจบุนั 

 

 



กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิกรร
ม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระสงค์ข
อง 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำย

ในทีม่ีอยู ่

กำรประเมิ
นผล 

กำรควบคมุ
ภำยใน 

 4.กิจกรรมกำรควบคุมงำนก่อสรำ้ง 

วตัถุประสงค์ 

เพือ่เพิ่มประสทิธภิำพและประสทิธผิลของ

กำรควบคมุงำนกอ่สรำ้ง 

 

จดุออ่น 

    กำรควบคมุงำนกอ่สรำ้งไมส่ำมำรถด ำเนินไปไดเ้ต็มประสทิธภิำพ 

สำเหต ุ

1.บุคลำกรมีจ ำนวนน้อยไมเ่พียงพอตอ่กำรควบคมุงำน 

2.สภำพดนิฟ้ำอำกำศทีแ่ปรปรวน 

3.กำรยืน่ขออนุญำตกอ่สรำ้งดดัแปลงตอ่เตมิอำคำรผูข้ออนุญำตไมเ่ขำ้มำยืน่เอก

สำรเพือ่ขออนุญำตกอ่สรำ้งกอ่นลงมอืกอ่สรำ้ง  

กจิกรรมควบคมุ 

กำรควบคุมงำน

กอ่สรำ้ง 

 

พ.ศ. 2562 

 



กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิกรรม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระสงค์ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมนิผล 
กำรควบคมุภำยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรอืเตรยีมเอกสำรในกำรขออนุญำตมำไม ่

ครบถว้น 

มีกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงกำรกอ่สรำ้งไมเ่ป็นไปตำมแบบทีย่ืน่ขออนุญำต 

  

 
กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครง
กำร/กจิกรรม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและว ั
ตถปุระสงค์ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมนิผล กำรควบคมุภำยใน 



กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครง
กำร/กจิกรรม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและว ั
ตถปุระสงค์ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมนิผล กำรควบคมุภำยใน 

5 

กจิกรรมหน่วยบรกิำรทำงกำ

รแพทย์ฉุกเฉิน 

วตัถุประสงค์ 

เพือ่ก ำหนดแนวทำงกำรปฏบิ ั

ตงิำนและกำรมอบหมำยจำก

ผูบ้รหิำร 

 

 

 

 

๑)บุคลำกรไมผ่ำ่นกำรอบรมตำ

มหลกัสตูร EMT-B 

เน่ืองจำกมีกำรลำออก 

2) 

กำรเบกิจำ่ยวสัดเุวชภณัฑ์ชว่ยชี

วติในรถยนต์ 

ตอ้งเบกิจำ่ยจำกกองทนุฯ 

3)กำรออกด ำเนินงำนในแตล่ะค

ร ัง้ตอ้งปฏบิตักิำรภำยใตร้ะยะเว

ลำทีก่ ำหนด 

ท ำใหม้ีควำมเสีย่งเกีย่วกบัอบุตัเิ

หตซุ ำ้ซอ้น 

4)กำรด ำเนินงำนภำยใต้ควำมกด

ดนั ท ัง้ดำ้นระยะเวลำ ญำต/ิผูป่้วย 

ชีวติ/ทรพัย์สนิ 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตังิำนแ

ละกำรมอบหมำยจำกผูบ้รหิำรอย่ำงเ

ป็นทำงกำร 

 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตังิำนและกำรมอบหมำยจำกผูบ้ริ

หำรมีผลดตีอ่กำรควบคมุและตดิตำมแตย่งัไมเ่พียงพอตอ่กำรบ

รรลวุตัถปุระสงค์ 

 



กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครง
กำร/กจิกรรม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและว ั
ตถปุระสงค์ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมนิผล กำรควบคมุภำยใน 

 

กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิกรรม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระสงค์ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมนิผล 
กำรควบคมุภำยใน 

ควำมเสีย่งทีย่งัมีอยู ่ กำรปรบัปรงุกำรควบคมุภำยใน 

หน่วยงำน
ทีร่บัผดิช

อบ 
 



 

กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิกรรม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระสงค์ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

6.กจิกรรม 
กำรจำ่ยเงนิอดุหนุนใหก้บัสว่นรำชกำรอืน่ 
(โครงกำรอำหำรกลำงวนั) 
 
วตัถปุระสงค์  
 
          
เพือ่ตดิตำมและประเมนิผลกำรใชจ้ำ่ยเงนิอดุหนุ
น 
ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวนัใหไ้ดค้ณุภำพและ
ตำมทีท่ ำขอ้ตลลงไวก้บัหน่วยงำนผูใ้หเ้งนิอดุหนุ
นมำกทีส่ดุ 

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอำหำรกลำงว ั
น 
ของหน่วยงำนทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนุนขำดกำร
ตดิตำมและประเมนิผลกำรหน่วยงำนผูใ้หเ้
งนิอดุหนุน 

1. ค ำส ั่ง 
คณะกรรมกำรตดิตำมและ 
ประเมลิผลกำรด ำเนินของโครงกำรอำหำรกล
ำงวนั 
2.จดัท ำคูม่ือกำรใชจ้ำ่ยเงนิอดุหนุนเพือ่ใช ้ 
เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรใชเ้งนิอดุ
หนุน 
3.จดัท ำบนัทกึขอ้ตกลงในกำรใชเ้งนิอดุหนุน
ระหวำ่งหน่วยงำนผูใ้หเ้งนิอดุหนุนและผูร้บัเงิ
นอดุหนุน 

กำรควบคมุทีม่ีอยูม่ีควำมเพยีงพ

อ และส ำเร็จในระดบัหน่ึง  

แตด่ำ้นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ

นงำนยงัไมเ่ป็นปจัจบุนัและไดม้

ำตรฐำน 

หน่วยงำนทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนุนขำดกำรรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนตำมวตัถปุระสงค์ใหร้บัไดเ้งิ

นอดุหนุน 

1. แจง้ไปยงัหน่วยงำนที ่

ไดร้บัเงนิอดุหนุน 

ใหร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหห้น่วยงำนทีจ่ดัสรร

งบประมำณทรำบในทกุๆปี 

2.  คณะกรรมกำรตดิตำม 

และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนออกรำยงำนกำรตดิ

ตำมผลกำรประเมนิและออกตดิตำมผลกำรด ำเนินง

ำนทกุๆไตรมำส อยำ่งน้อย ไตรมำส ละ 1 คร ัง้ 

กองกำรศึ

กษำฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิกรรม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระสงค์ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.ออกตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนและแจง้ใหห้น่วยงำนผูร้บัเงนิอดุหนุนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหท้รำบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิ
กรรม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระส
งค์ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมนิผล กำรควบคมุภำยใน 



กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิ
กรรม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระส
งค์ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมนิผล กำรควบคมุภำยใน 

7 . 

กจิกรรมดำ้นกำรจ่ำยเงินเบี้ยยงัชีพผู้

สูงอำยุ 

วตัถปุระสงค์ 

                
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเพื่อสวสัดกิำรเงิ
นสงเครำะห์เพือ่กำรยงัชีพส ำหรบัผูส้งูอ
ำยุ         ผู้พิ กำร และผู้ ป่ วยเอดส์  
เป็ น ไป โดยรวด เร็ ว  เป็ น ธ รรม  
ถู กต้ อ งตำมระเบี ยบ   กฎหม ำย  
ข้ อ บ ั ง ค ั บ   ม ติ  ค ร ม . 
และหนงัสอืส ั่งกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

1. ผู้ สู ง อ ำ ยุ  ผู้ พิ ก ำ ร 
และผูป่้วยเอดส์ไมม่ำรบัเงนิเบี้ยยงัชีพตำมวนัเว
ลำทีก่ ำหนดเน่ืองจำกไมท่รำบวนัเวลำกำรจำ่ยเงิ
น 

2. 
ใหบุ้คคลอืน่มำรบัเงนิเบี้ยยงัชีพแทนโดยมิไดม้ี
กำรมอบอ ำนำจ 

 

1. ประชำสมัพนัธ์กำรจำ่ยเงนิเบีย้ยงัชีพลว่ง 
หน้ำกอ่นวนันดัหมำยอยำ่งนอ้ย 1 - 2 วนั 

2. 
ใหค้วำมรูก้บัผูม้ีสทิธริบัเบีย้ยงัชีพและผูป้ระสงค์
จะรบัมอบอ ำนำจในกำรรบัเงนิเบีย้ยงัชีพทีถ่กูตอ้
ง 

 

1. ยงัมีผูส้งูอำย ุผูพ้กิำร 
ไมม่ำรบัเงนิเบีย้ยงัชีพตำมวนัเวลำทีก่ ำหนด
ในแตล่ะเดอืน  ประมำณ  5 - 10  รำย 

2. 
ผูม้ีสทิธริบัเบีย้ยงัชีพและผูร้บัมอบอ ำนำจมบี
ำงสว่นยงัไมเ่ขำ้ใจในเรือ่งกำรรบัมอบอ ำนำ
จ 

 

 

 

 



 
กระบวนกำรปฏบิตังิำน/โครงกำร/กจิกร
รม/ 
ดำ้นของงำนทีป่ระเมนิและวตัถปุระสงค์
ของ 

กำรควบคมุ 

 
ควำมเสีย่ง 

 

 

 
กำรควบคมุภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมนิผล 
กำรควบคมุภำยใน 

3. ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 
ที่ เสี ย ชี วิต ต่ ำ ง จ ังห ว ัด  แ ล้ วญ ำติ  , 
ผู้น ำชุมชน หรือ ส.อบต. ไม่มำแจ้งให ้
อบต. ทรำบทนัท ี 

 

 

 

 

3. 
กอ่นจำ่ยเงนิเบีย้ยงัชีพแตล่ะเดื
อน 
ตอ้งประสำนงำนกบัผูน้ ำชุมชน 
หรอื ส.อบต. วำ่มีผูส้งูอำยุ 
ผูพ้กิำร และผูป่้วยเอดส ์
รำยใดเสยีชีวติบำ้ง 

 

 

 

 

3. 
ขอ้มูลที่ได้จำกกำรประสำนงำนกบั 
ส . อ บ ต .  ห รื อ ผู้ น ำ ชุ ม ช น 
ย ัง ได้ ร ับ ข้ อ มู ล เป็ น ข้ อ มู ลดิ บ 
ไมม่ีกำรตรวจสอบจำกทะเบียนรำษ
ฎร์ 

 

 

3. กำรประสำนงำนกบัผูน้ ำชุมชน 
หรอื ส.อบต. 
ยงัไดร้บัขอ้มูลเป็นขอ้มูลดบิ 
และปำกเปลำ่ 
ไมม่ีกำรรบัรองเป็นลำยลกัษณ์อกั
ษร  
 
 

 

 

                   

   ชื่อผูร้ำยงำน....................................................... 

                                                                                  (นำยขนบ  หวำนเสร็จ) 

                      นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนทนั   

                                                                            วนัที  30   เดือน  กนัยำยน   พ.ศ. 2562 

 


