
ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยงที่ การปรับปรุง หน่วยงาน
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ยังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
๑.กิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดอืด 
ร้อนของประชาชน
วัตถุประสงค์
- เพือ่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ขาดหลักฐานการราย ๑. ประสานงานกับหน่วย -.การควบคุมทีม่ีอยู่เพียง - ขาดการประสานงาน - จัดเจ้าหน้าทีป่ระสาน ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑
และความเดือดร้อนเป็นไปอย่างทัน งานข้อมูลจากผู้ประสบ งานทีเ่กี่ยวข้องในการช่วย พอในระดับหนึ่ง แต่ยังมี ระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยว หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องโดย หัวหน้าส านักปลัด
ท่วงทีและบรรเทาทุกข์แก่ประชาขน ภัย โดยรายงานไม่ชัดเจน เหลือ ความล่าช้ามีกระบวนการ ข้องอย่างรวดเร็ว ตรง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ไม่มีเหลักเกณฑ์การช่วย ตามระเบียบมากเกินไป - ไม่มีเหลักเกณฑ์การช่วย - ประกาศหลักเกณฑ์ 

เหลือทีแ่น่นอน ตาม และไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เหลือทีแ่น่นอน ตาม ความช่วยเหลือกรณีเกิด
ระเบียบ กฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย สาธารณภัยให้เป็นทีท่ราบ

โดยทัว่ไป
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์วัสดุ  - การควบคุมทีม่ีอยู่เพียง - ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ใน - ผลักดันการต้ังงบประ 
เคร่ืองใช้ในการช่วยเหลือ พอในระดับหนึ่ง แต่พบว่า การช่วยเหลือ มาณในการแก้ไข

ยังไม่สามารถจัดซ้ือให้เป็น สาธารณภัย
ไปตามความต้องการตาม
ทีก่ าหนด
 

แบบ ปค.๕
ชื่อส่วนงานย่อย  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก

รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที ่ ๓๐  เดอืน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑
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ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยงที่ การปรับปรุง หน่วยงาน
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วัตถุประสงค์
๒.กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนป้องกัน 
ยาเสพตดิ
วัตถุประสงค์
- ป้องกันการแพร่ระบาดของยา - ปัญหาครอบครัว ท าให้ ๑. จัดเวรยามเพือ่ป้องกัน - การควบคุมทีม่ีอยู่เพียง ๑. พบการแพร่ระบาด ๑. จัดการอยู่เวรยาม ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑
เสพติดและบ าบัดรักษาผู้ทีติ่ดยาเสพ วัยรุ่นขาดการดูแลเอาใจ ตามหมู่บ้าน พอในระดับหนึ่งแต่พบว่า ของยาเสพติดในพืน้ที่ อย่างเข้มแข็ง และสนัน หัวหน้าส านักปลัด
ติด ใส่ การแพร่ระบาดของ ๒. จัดกิจกรรมให้เยาวชน การจัดเวรยามได้ผลในบาง ๒. ปัญหาเด็กวัยรุ่น สนุนงบประมาณตามผล

ยาเสพติดในพืน้ทีม่ีมากขึ้น หันมาสนใจหรือการจัด หมู่บ้านแต่บางหมู่บ้านไม่ การปฏิบัติงาน
ค่ายเยาวชนเพือ่ป้องกัน มีการปฏิบัติงานตามแผน ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ยาเสพติด โดยมีกิจกรรม ทีว่างไว้ ตามพืน้ทีข่องต าบล
เข้ามาเสริม เช่นการเล่น - การจัดค่ายเป็นค่าย ๓. จัดกิจกรรมยาเสพติด 
ดนตรี การแข่งขันกีฬา ภาพรวมระดับอ าเภอผู้เข้า เน้นกลุ่มเป้าหมายทีแ่ท้
หรือกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมมากเกินไปและไม่ตรง จริงและยึดพืน้ทีต่ าบล

ตามกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่ เป็นหลัก
เพียงพอต่อการควบคุมและ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุ
ประสงค์
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ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยงที่ การปรับปรุง หน่วยงาน
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ยังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
๓.กิจกรรมโครงการบริหารจัดการ 
ขยะชมุชน
วัตถุประสงค์
- เพือ่สร้างการเรียนรู้ และเสริม - ประชาชนขาดความรู้ ๑. การประชาสัมพันธ์ของ ๑. การควบคุมทีม่ีอยู่ ๑. ยังไม่มีความรู้ความ ๑. ฝึกอมรมให้ความรู้ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑
ความเข้าใจให้กับประชาชนได้เล็งเห็น ความเข้าใจในการรักษา หน่วยงานไม่ทัว่ถึง ท าให้ สามารถลดความเส่ียงได้ ช านาญในการคัดแยกขยะ ความช านาญทีถู่กต้อง หัวหน้าส านักปลัด
ความส าคัญของการอนุรักษ์และฟืน้ ส่ิงแวดล้อม ประชาชน  บางกลุ่มยังไม่ ระดับหนึ่งแต่ยงัไม่เพยีงพอ ๒. ประชาชนยังไม่ให้ ในการคัดแยกขยะ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - มีการจัดการขยะมูล เข้าใจและเล็งเห็นความ เนื่องจากการพัฒนาความ ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อม๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้ 
-ความสะอาดภายในชุมชน ฝอยไม่เป็นระเบียบ โดย ส าคัญของการอนุรักษ์ฟืน้ รู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพียงพอต่อความต้องการ
-ก่อให้เกิดรายได้เสริม การน าขยะมูลฝอยไปก า ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ประชาชนให้ความร่วมมือ
-เพือ่ใช้จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต จัดเอง เช่นการเผา ส่ิงแวดล้อม น้อย
พืน้ทีต่ าบล ๒. จัดหาถุงขยะสีด าให้ ๒. งบประมาณในการจัด 
- เพือ่รองรับขยะมูลฝอยจากครัวเรือน แต่ละครัวเรือน ซ้ือถุงด ามีจ ากัด

๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
คัดแยกขยะ
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วัตถุประสงค์
๔.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคตดิตอ่
วัตถุประสงค์
- ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ - ประชาชนขาดความรู้ - ประชาสัมพันธ์ให้ประ - การควบคุมทีม่ีอยู่เพียง - การประชาสัมพันธ์การ - อบต.ได้ร่วมกับ รพ.สต. ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑

ความเข้าใจในการแพร่ ชาชนในพืน้ทีไ่ด้เข้าใจ พอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ พ่นยุงกรณีเกิดระบาดและ จัด อสม.ด าเนินงานประ หัวหน้าส านักปลัด
ระบาดของโรคติดต่อ โดย - ก าจัดยุงลายโดยใช้ยา ครอบคลุมทุกพืน้ที่ การแจกจ่ายลูกปลาก าจัด ชาสัมพันธ์
ไม่มีการป้องกัน พ่นในพืน้ที่ ยุงลายไม่ทัว่ถึง -จัดให้มีโครงการฝึกอบรม

- แจกจ่ายลูกปลาเพือ่ 
ก าจัดลูกน้ า
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ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
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วัตถุประสงค์
๕. กิจกรรมโครงการแผนชมุชน
วัตถุประสงค์
- เพือ่ให้การจัดท าแผนพัฒนาต าบล - ประชาชนไม่เข้าใจการ - อบต.ด าเนินงานตาม - การควบคุมทีม่ีอยู่เพียง - แผนพัฒนาไม่สอด - จัดให้มีการออกส ารวจ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑
สอดคล้องกับความต้องการของประ ประชุมเพือ่ประชาคมใน ระเบียบกระทรวงมหาด พอในระดับหนึ่งแต่ประ คล้องกับความต้องการ พบประชาชนหรือผู้น า ส านักปลัด
ชาชน การจัดท าแผน ไทยว่าด้วยเร่ืองการจัด สบปัญหาประชาชนไม่ให้ ของประชาชน หมู่บ้าน

ท าแผนท้องถิ่น พ.ศ. ความส าคัญในการเข้าร่วม - แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ - ท าแบบสอบถาม
๒๕๔๘ โดยเน้นปัญหา ประชาคมเสนอความต้อง ได้สะท้อนความต้องการ - จัดประชาคม วิจารณ์ 
ทีค่วามต้องการของประ การในการพัฒนาและแก้ แท้จริงของประชาชน แผนพัฒนา หลังขยาย
ชาชน ไขปัญหาของชุมชน ส่วนใหญ่ แผนก่อนน าเสนอต่อสภา

เพือ่ให้ประชาชนพิจารณา
แผนอีกรอบ

ชื่อผู้รายงาน          ไพฑูรย์  ศรีลาดหา
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          ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑
          ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด

          (นายไพฑูรย์   ศรีลาดหา)




