
ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย  
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

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

วัตถุประสงค์
 ภารกิจ : ดา้นการบริหารบุคคล
วัตถุประสงค์
  เพือ่ให้ปฏิบัติงานบริหารบุคคล  1.  มีการโอนย้ายเจ้า  1.  จัดท าค าส่ังรับผิดชอบ  1.  มีผู้รับผิดชอบงานใน อัตราก าลังยังคงว่างอยู่  1.  สรรหาบุคลากรมา ส านักปลัด
มีประสิทธิภาพ ด าเนินการอย่างถูก หน้าที ่ท าให้ขาดความ รับผิดชอบแทนต าแหน่ง ต าแหน่งทีว่่างอยู่ แต่ไม่ ท าให้งานในต าแหน่งที่ ทดแทนต าแหน่งทีว่่าง ก าหนดแล้วเสร็จ
ต้องตามระเบียบ กฎหมาย การด า ต่อเนื่องและล่าช้าในการ ทีว่่างอยู่ สามารถท างานในหน้าที่ ว่างบกพร่องไม่มีประสิทธิ อย่างจริงจัง ภายในวันที่
เนินงานรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา ปฏิบัติงาน  2.  จัดให้เจ้าหน้าทีผู้่ ได้อย่างเต็มที ่เนื่องจาก ภาพเท่าทีค่วร  2.  จัดท าโครงการให้  30 กนัยายน 256๒
  2.  เจ้าหน้าทีข่าดความ ปฏิบัติงานเข้ารับการอบ มีภาระงานมาก ความรู้แก่เจ้าหน้าทีใ่น

รู้ ความช านาญในการ รมความรู้ ระเบียบและ  2.  เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการ องค์กร และมีการสอน
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ อบรม เพิม่เติมความรู้ งานและธรรมเนียมปฏิบัติ

ราชการกับหน่วยงานที่ สามารถเข้าใจในงานมาก ต่าง ๆ เพือ่ให้เกิดความ
มีความรู้ ความช านาญ ขึ้น แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจใน สามัคคี ของบุคลากรและ

ธรรมเนียมปฏิบัติทีแ่ตก เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีความ
ต่างของประชาชนในพืน้ ช านาญ สามารถท างาน
ทีห่รือธรรมเนียมปฏิบัติ ทดแทนกันได้
ขององค์กร

แบบ ปค.๕
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก

รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที ่ ๓๐  เดอืน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ความเสี่ยง



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

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

วัตถุประสงค์
 ภารกิจ : ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ
วัตถุประสงค์ ส านักปลัด
  -เพือ่ป้องกันการแพร่ขยายจ านวน   การแพร่ระบาดและการ   -มีการเฝ้าระวังปัญหายา   -จากการประเมินผลการ   -ผู้ติดยาเสพติดยังมีอยู่  -ต้ังด่านในพืน้ที ่เพือ่เฝ้า ก าหนดแล้วเสร็จ
ผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด ติดยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น เสพติดในพืน้ที ่โดยมีก า ควบคุมภายในทีม่ีอยู่พบ และมีจ านวนพิม่ขึ้น ระวังอย่างต่อเนื่องอย่าง ภายในวันที่
  -เพือ่แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลง มีแนวโน้มเพิม่มากขึ้น เกิด นัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ว่าไม่สามารถแก้ปัญหา   -ผู้ทีไ่ด้รับการบ าบัดบาง น้อยเดือนละ  1  คร้ัง  30 กนัยายน 256๒
และหมดไปจากพืน้ที่ จากวัยรุ่นอยากลอง ขาด และแกนน าชุมชนและ ทีม่ีอยู่ได้ ส่วนยังไม่มีงานท าและ  -จัดให้มีการส่งเสริมสร้าง

การดูแลเอาใจใส่จากผู้ อปพร.  หันไปเสพยา ค้ายาเสพ อาชีพให้แก่ผู้ทีไ่ด้รับการ
ปกครอง ประชาชนไม่ให้   -จัดให้มีการรณรงค์เพือ่  ติดได้อีก บ าบัด
ความร่วมมือ ไม่กล้าแจ้ง กระตุ้นจิตส านึกถึงภัยยา   -จัดกิจกรรมร่วมกันระ
เบาะแสผู้ค้า หรือผู้เสพ เสพติด  หว่างผู้ปกครองและกลุ่ม

  -จัดให้มีพืน้ทีส่ร้างสรร  วัยรุ่น เพือ่ให้เกิดความ
เพือ่ให้เยาวชนมาร่วมท า  ผูกพัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
กิจกรรม  เสพติด

  -บูรณาการร่วมกับหน่วย
 งานทีเ่กี่ยวข้องในการแก้

ไขปัญหายาเสพติด

 



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

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

วัตถุประสงค์
 ภารกิจ : ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
วัตถุประสงค์ ส านักปลัด
 -เพือ่ให้สาธารณภัยต่าง ๆ ได้รับการ  -ไม่สามารถช่วยเหลือ   มอบหมายหน้าทีใ่ห้กับ   การควบคุมทีม่ีอยู่ยัง  -ยังขาดงบประมาณซ่ึง  -เชิญชวนให้มีอาสา งานป้องกันและบรร
ป้องกันไม่ให้เกิดหรือบรรเทาความ หรือตอบสนองความต้อง เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องด า ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ยังไม่เพียงพอ สมัครช่วยด าเนินการเพือ่ เทาสาธารณภัย
เดือดร้อนของประชาชน การของประชาชนได้อย่าง เนินการ ทีอ่าจเกดิขึ้นได้  -ขาดบุคลากรเนื่องจาก ป้องกันภัยและช่วยเหลือ ก าหนดแล้วเสร็จ
 เต็มที่  ภาระงานทีเ่พิม่ขึ้น เมื่อเกิดภัย ภายในวันที่
  -เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่   -บูรณาการร่วมกับหน่วย  30 กนัยายน 256๒
 ไม่เพียงพอกับภาระงาน  งานทีเ่กี่ยวข้องในการแก้
 ทีเ่พิม่ขึ้น  ไขปัญหา
  
  

 
 

 



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

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

วัตถุประสงค์
ภารกิจ : การด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
วัตถุประสงค์  -ค่าความชุกของลูกน้ า  -จัดท าแผนโครงการป้อง  -สามารถควบคุมการเกิด  -ค่าความชุกของลูกน้ า  -เน้นการท างานแบบเชิง ส านักปลัด
 -เพือ่ควบคุมอัตราการเกิดโรคไข้ ยุงลายในชุมชนเกิดอัตรา กันและควบคุมโรคแบบ โรคไข้เลือดออกภายใน ยุงลายในชุมชนยังเกิน รุก กระตุ้นให้ประชาชน ก าหนดแล้วเสร็จ
เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วน ทีก่ าหนด บูรณาการ เขต อบต. ได้ อัตราทีก่ าหนด เข้ามามีส่วนร่วมในการ ภายในวันที่
ต าบล  -มีการแพร่ระบาดของ  -ประชาสัมพันธ์ให้ประ  -ค่าความชุกของการเกิด  -ยังมีการแพร่ระบาดของ ด าเนินการป้องกันและ  30 กนัยายน 256๒
 -เพือ่ควบคุมป้องกันการเกิดลูกน้ า ไข้เลือดออกในอัตราสูง ชาชนทราบถึงอัตรายของ ลูกน้ ายุงลายในชุมชนพบ โรคไข้เลือดออกเนื่องจาก ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ยุงลายตามเป้าหมายทีก่ระทรวง เนื่องจากประชาชนไม่ให้ โรคไข้เลือดออกและ ยังเกิดอัตราทีก่ระทรวงฯ ประชาชนไม่เห็นความ โดยเร่ิมต้นทีบ่้านของตน
สาธารณสุขก าหนด ความร่วมมือในการป้อง สถานการณ์ของโรคเพือ่ ก าหนด ส าคัญของอันตรายจาก เอง

กันและควบคุมโรคไข้ ให้มีส่วนร่วมในการป้อง  -ประชาชนยังขาดความ โรคไข้เลือดออกเท่าทีค่วร  -จัดต้ังงบประมาณเพือ่
เลือดออก กันควบคุมโรคไข้เลือด ร่วมมือในการป้องกันและ จัดท าโครงการประกวด

ออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนและโรงเรียนปลอด
 -ประสานกับโรงพยาบาล ลูกน้ ายุงลาย เพือ่ให้ประ
ในพืน้ทีใ่ห้แจ้งรายงานผู้ ชาชนและนักเรียนมีส่วน
ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง ร่วมในการป้องกันและ
เพือ่จะได้ควบคุมโรคทันที ควบคุมโรคไข้เลือดออก

 -จัดท าโครงการอบรม
ให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือด
ออกให้แก่ อสม.ในพืน้ที่

 



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

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

วัตถุประสงค์
ภารกิจ : การจัดท าแผนพัฒนาท้อง
ถ่ินและขอ้บัญญัตงิบประมาณประ
จ าปี  
วัตถุประสงค์  
 -เพือ่ให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  -แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่  -มีค าส่ังแบง่งานตามภารกิจ การควบคุมภายในทีม่ีอยู่ แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่  -จัดท าแผนการด าเนิน
และการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ ตรงกับความต้องการของ หน้าทีค่วามรับผิดชอบชัด มีความเพียงพอ และส า ตรงกับความต้องการของ งาน เพือ่จัดท าแผนพัฒนา
ประจ าปีเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ประชาชน เจน เร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่าง ประชาชน ท้องถิ่น ในแต่ละขั้นตอน
และหนังสือส่ังการ ครอบลุมภารกิจ  -มีการประชุมประชาคม ไรก็ตาม ระเบียบในการ ไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจนมี
อ านาจหน้าที ่รวมั้งสอดคล้องกับแผน เพือ่รับฟังปัญหาความต้อง จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรอบเวลาทีแ่น่นอน และ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด การและน ามาจัดล าดับ มีการเปล่ียนแปลง ท าให้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน

ความส าคัญตามความจ า ต้องปรับเปล่ียนแนวทาง  -รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เป็นเร่งด่วน และจัดท า หรือวิธีปฏิบัติในการจัด ให้ประชาชนตระหนักถึง
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าแผนการรวบรวมแผน ความส าคัญและประโยชน์
 -มีการจัดท าปฏิทินการ งานโครงการภายในหน่วย ของการเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้น งาน การจัดท าแผนพัฒนา ประชาคมเพือ่จัดท าแผน
ตอนและติดตามผลความ ท้องถิ่น ท าให้เกิดความ พัฒนาท้องถิ่น
คืบหน้าการปฏิบัติอย่าง ล่าช้า และมีการเพิม่เติม  -จัดช่วงเวลาการประชุม
ต่อเนื่อง เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ประชาคมให้ตรงกับเวลา
 -ประเมินความส าเร็จของ ท้องถิ่นบ่อยคร้ัง ทีป่ระชาชนส่วนใหญ่
โครงการ พร้อมปัญหา สามารถเข้าร่วมประชุมได้
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

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

วัตถุประสงค์
หลังเสร็จส้ินการประชุม  -ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือ
 -เจ้าหน้าทีจ่ัดท าบันทึก แนวทางในการเพิม่เติม
รายงานเสนอผู้บังคับบัญ เปล่ียนแปลงแผนให้
ชาตามล าดับชั้นทราบ สามารถน ามาปรับใช้ได้
และพิจารณา จริงกับบริบทของพืน้ที่

                   ชื่อผู้รายงาน  
                  (นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา)

                   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด
                   ๓๑  ตุลาคม  256๒

 



 


