
 
แบบ ปค. 5 

ชื่อหน่วยรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกุง 
รายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 
๑. การจัดท าแผนพัฒนาและ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและข้อบัญญัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การจัดท าประชาคม
แผนพัฒนาให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- เพ่ือให้การจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย และการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงิน
งบประมาณรายจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบ 
 

- นโยบายวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแต่ละส่วนยังไม่
ชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจ
และแผนงบประมาณ 
- กิจกรรมในการจัดท าแผนไม่
สอดคล้องกับการวางแผน 
- การประชาสัมพันธ์ 
ยังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์แล้วแต่
ประชาชนบางส่วนไม่เข้าร่วม
ประชาคม ท าให้ไม่สามารถ
ทราบความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน  
 

ตุลาคม2561 
- ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาโดยทบทวน 
นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  
- ติดตามการตรวจสอบกิจกรรมในการจัดท า
แผนให้สอดคล้องกับการวางแผน 

- จัดท าโครงการประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และ

ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมอย่าง

ต่อเนื่องทุกหมู่บ้าน 

30 กันยายน 2562 
(นักวิเคราะห์ฯ)  

 



 
แบบ ปค. 5 

  

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 
    2. กิจกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยธรรมชาติและภัย
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที 
3.  กิจกรรมปกป้องเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
วัตถุประสงค์- เพ่ือเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และสร้างความสามัคคีของ
ประชาชน ของประชาชนใน
ต าบล 

- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ 
ในการช่วยเหลือ การกู้ภัยและ
การป้องกัน 
- ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ 
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
- ผู้ได้รับมอบหมายยังขาด
ความรู้ประสบการณ์ 
- อาสามัครป้องกัน ฯ  มี
จ านวนน้อยและขาดจิตส านึก
ในการเป็นหน่วยอาสา 

 
 

 
- การแบ่งฝ่ายทางการเมือง 
 
 

 

 
๑. จัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเครื่องมือในการ
ช่วยเหลือ การป้องกันฯ 
๒. จัดฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครป้องกัน ฯ 
๓.จัดท าแผนป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย 
๔. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท า
แผนป้องกันฯ 
๕.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  
- จัดกิจกรรมที่ดีสร้างความสามัคคีของคนทุก
กลุ่มในต าบล 

 

30  กันยายน 
2562 

( นักป้องกันฯ) 
 
 
 
 

 
30  กันยายน  

2562 
(นักป้องกันฯ) 

 



 
แบบ ปค. 5 

 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 
4. กิจกรรมงานแผนงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การจัดท าแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเกิดประสิทธิภาพ 
-เกิดการบูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน 

 

๑. ไม่สามารถก าหนดกรอบ
และแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้
เนื่องจากไม่เข้าใจคู่มือและ
แนวทางในการปฏิบัติ 

๒. การปฏิบัติ งานด้านการ

จัดท าแผนป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเป็นงานที่

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  

ต่าง ๆ และการประสานงาน

บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

โดย ดังนั้นผู้ปฏิบัติด้านการ

จัดท าแผนจะต้องมีความรู้ 

 
๑.จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
๒. มีการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน 
๓.ด าเนินการประชาคมเพ่ือสร้างจิตส านึกของ
การมีส่วนร่วม 
๔.ด าเนินการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม 
๕.ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง 

30  กันยายน  
2562 

( นักป้องกันฯ) 
 

 
 
 



แบบ ปค. 5 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

5. กิจกรรม 

งานการเงินและบัญชี 

การรับและเบิกจ่ายเงิน 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพ่ือให้การบริการรับเงิน-

จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตามงบประมาณและนอก

งบประมาณ การบันทึกบัญชี การ

เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

๓. เพ่ือให้การเบิกจ่ายและรายงาน

การเงินถูกต้องและมีความ

น่าเชื่อถือ 

๑. การจัดท าเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายไม่

ครบถ้วน 

๒. มีการเร่งรัดการเบิก

จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่

ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบก่อน 

 

๑ ต.ค. 61 

   

 
๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้
ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้อง
ก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 

๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการ

สอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 

  

๓๐  ก.ย.  62         

เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชี/ผู้อ านวยการ

กองคลัง 

ยั งมีการด า เนินการใน

ส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่

บ้าง จึงได้จัดท าแผนการ

ปรับปรุง (ปย.๓) เพ่ือ

ติดตามในงวดต่อไป (๓๐ 

ก.ย. 62)  โดยใช้แบบ

สอบทานการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสั่งการ

และมติ ครม. 

 



 
แบบ ปค. 5 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมี

อยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

6. กิจกรรม 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพ่ือให้การด าเนินการที่ถูกต้องตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

๑. เจ้าพนักงานพัสดุ

มาบรรจุใหม่ขาด

ประสบการในการ

ปฏิบัติงาน  

๒. มีการเร่งรัดการ

จัดซื้อจัดจ้างและ

ปริมาณงานมากท า

ให้เกิดอุปสรรคใน

การปฏิบัติงาน 

๓. เอกสาร

ประกอบการจัดซื้อ

จัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

1 ก.พ.62 
 
๑. ส่งเจ้าพนักงานพัสดุเข้ารับอารอบรมเก่ียวกับ
งานที่ปฏิบัติ 

 

๓๐  ก.ย.  62         

เจ้าพนักงานพัสดุ,

ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



 
 
 

 
แบบ ปค. 5 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

7. กิจกรรม 

งานจัดเก็บรายได้ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑.   เพ่ือให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 

การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน

เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบและข้อบังคับ 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ 

๑.  บางครั้งการลง

พ้ืนที่จัดเก็บภาษี

ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ

ออกใบเสร็จรับเงิน 

และเกิดความเสี่ยงจาก

การถือเงินไว้ในมือ

ระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

๑ ต.ค. 61 
 
๑. ควรจัดท าค าสั่งผู้เก็บรักษาเงินเพ่ิมระหว่าง
ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

 

๓๐  ก.ย.  62 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได,้ผู้อ านวยการ

กองคลัง 

 

 
 
 



 
 

 
แบบ ปค. 5 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

8. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

๒. เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์

อย่างสูงสุด 

๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม

ไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือ

ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 

ในการปฏิบัติงาน    

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการ

ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

๑ ต.ค. 61 - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง

กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ

การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่

เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็น

การเฉพาะทาง และศึกษา

ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

 

๓๐ ก.ย. 62 

ผอ.กองช่าง 

ปรับปรุงแบบสอบทาน       

เป็นเครื่องมือตรวจสอบการ

ด าเนินงาน 

 

 

 



 

 
แบบ ปค. 5 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

9. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพ่ือให้งานโครงสร้างพ้ืนฐานมีความ

มั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษา

และสนองตอบความต้องการของ

ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๑ .  ส า ธ า ร ณ ส ม บั ติ ที่ เ ป็ น

โครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชน

ไม่ได้รับการดูแลรักษา 

๑ ต.ค. 61 ก าชับ ให้ค าชี้แนะผู้น าชุมชน/

ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาท

หน้ าที่ ของตนเองในการช่ วย

สอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพ้ืนที่

ของตนเองอีกทางหนึ่ง 

๓๐ ก.ย. 62 

ผอ.กองช่าง 

ปรับใช้แบบสอบทานเป็น

เครื่ องมือในการติดตาม

ประเมินผลและใช้ระบบ

สารสนเทศที่มีอยู่ใน อบต.   

  

๑0. กิจกรรมการค านวณประมาณ

การช่าง 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพ่ือให้การค านวณประมาณการช่าง

ถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ

ปริมาณงานและงบประมาณ 

รายละเอียดการค านวณประมาณ

การช่างในแต่ละรายการไม่ตรง

กับยอดรวมของงบประมาณ 

เนื่องจากการค านวณสูตร excel 

จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่

มีการตรวจทาน 

๑ ต.ค. 61 ๑. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องควรมีการ

ต ร ว จ ส อ บ ก่ อ น เ ส น อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

๓๐ ก.ย. 62/ 

ผอ.กองช่าง, 

ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ท า น เ ป็ น

เ ค รื่ อ ง มื อ ติ ด ต า ม

ประเมินผล 



 

 
       แบบ ปค. 5 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

๑1. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 -เพ่ืองานบริหารการศึกษาและงาน

ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย

ก าหนด 

ความเสี่ยง  

 - การจัดการศึกษาปฐมวัยยัง

ไม่ได้มาตรฐาน 

ปัจจัยเสี่ยง 

๑. บุคคลกรที่เป็นพนักงานจ้างยัง

ขาดประสบการด้านการสอนเด็ก

อนุบาล 

๒. ด้านสถานที่ ภายในบริเวณ

ศูนย์ ฯ   มีการปรั บปรุ ง เ พีย ง

บางส่วน  และยังขาดอุปกรณ์

สนามเด็กเล่น 

 

ตุลาคม 

๒๕61 

 ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 

ด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น 

๒ . จั ด ห า อุ ป ก ร ณ์ ส า ห รั บ

พัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น 

๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง 

เพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวาง

ขึ้น๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม

ด้านการดูแลเด็ก 

๓๐  กันยายน 

๒๕62/ 

ผอ.การศึกษา

ฯ 

 



          
 

แบบ ปค. 5 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

๑2 .  กิ จ กรร มด้ า นกา รส่ ง เ สริ ม

การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

เพ่ือให้งานบริหารการศึกษาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย

ก าหนด 

 
13. กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
อ านาจหน้าที่และบรรลุภารกิจของ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความเสี่ยง 

   - งานล่าช้าไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

ปั จ จั ย เ สี่ ย ง  ๑ .  ข า ด แ ค ล น

บุคลากร๒. บุคคลกรที่มีอยู่ได้รับ

ม อ บ ห ม า ย ง า น ด้ า น อ่ื น

นอกเหนือจากงานในหน้าที่ ใน

ปริมาณที่มาก 
1.ไม่มีบุคลากรรับผดิชอบงานในส่วนนี้
โดย 
2.เจ้าหน้าท่ีขาดการประชาสัมพันธ์ถึง
การส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชน
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร 
3.กฏหมาย  ระเบียบข้อบังคับมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหากเจา้ที่ไม่
ติดตามอาจส่งผลเสียต่องาน 

ตุลาคม 

๒๕61 

 

 

 

 

ตุลาคม 

๒๕61 

๑. บรรจุบุคคลกรให้ครบตาม

ต าแหน่งเพ่ือรับผิดชอบงานนั้น

โดยตรง 

2.  สรรหา/รับโอน  ผู้อ านวยการ

กองการศึกษา 

 

 
1.มีการควบคุม  ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
เป็นระยะ 
2.จัดท าเอกสารแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ 

 

กันยายน            

๒๕62/ 

ผู้อ านวยการ

กองการศึกษา 

 

 

 

กันยายน            

๒๕62/ 

ผู้อ านวยการ

กองสาธารสุข 

ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการติดตาม

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานและรายงานผล

ด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบผลการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง 



 

แบบ  ปค.  5     

กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 
2.กิจกรรมการรักษาความสะอาด 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือรักษาความสะอาดภายในต าบล
และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่และบรรลุภารกิจของ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบในส่วน
นี้ 
2.ขยะและสิ่งปฏิกูลมีมากขึ้น 
3.กฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหาก
เจ้าหน้าที่ไม่ติดตามอาจส่งผลเสีย
ต่องานได้ 
4.ประชาชนบางกลุ่มขาด
จิตส านึกต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

30  ต.ค.61 
1.มีการควบคุม  ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
2.จัดท าเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 
 

 

30 ก.ย. 62  

    

      (ลงชื่อ) 

                                                         (นายโอภาส  ราศรีใส) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกุง 

                                                        วันที่  ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 


