
แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย ส านักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิ

อืน่ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 

 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

 
 
 

1. ด้านกฎหมาย 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ทุกขั้นตอน 
 

1. ขาดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยตรง ท าให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ
กฎหมายและเรื่องต่างๆ 
เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจ
ท าให้หน่วยงานเกิดความ
เสียหายได้ 
 

1. ค าสั่งมอบหมายงาน 
2. มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้าน
กฎหมายเป็นการ
เฉพาะ 

1. การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ยังไม่ครอบคลุมไม่
ชัดเจน 
2. มีการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมที่
ก าหนด 

1. ขาดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยตรง ท าให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ
กฎหมายและเรื่องต่างๆ 
เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจ
ท าให้หน่วยงานเกิดความ
เสียหายได้ 
 

1. ปรับปรุงค าสั่งแบ่ง
งานให้ชัดเจนกรณี
ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ให้
มอบหมายผู้อ่ืนท างาน
แทน 
2. จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย ส านักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกจิอืน่ทีส่ าคญัของ
หนว่ยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 
 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 
 

2. ด้านงานบรหิารงาน
บุคคล 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
โครงสร้างของ อบต. และ
เกิดประสิทธิผลในการ
ให้บริการประชาขนมาก
ยิ่งขึ้น 
 

1. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็น 
ไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2. การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างยังไม่เหมาะสมและขาด
ความต่อเนื่อง 
3. ขาดกระบวนการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
4. มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ภายในบ่อย ท าให้
ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. มีแผนอัตราก าลัง 
3 ปี 
2. มีค าสั่งแบ่งงาน
ภายในส านักงานปลัด 
แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
แต่ละคนไว้ 

1. การควบคุมท่ีมี
อยู่ยังไม่ครอบคลุม
ไม่ชัดเจน 
2. มีการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมที่
ก าหนด 
3. มีการควบคุม
ก ากับดูแลจาก
หัวหน้าหน่วยงาน 

1. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็น 
ไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2. การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างยังไม่เหมาะ 
สมและขาดความต่อเนื่อง 
3. ขาดกระบวนการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
4. มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ภายในบ่อย ท าให้
ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับงบประมาณ 
ปริมาณงานหรือภารกิจที่
ปฏิบัติงานจริง 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
งานในหน้าที่และงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 
3. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจจาก
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ทั้งด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลของงาน 
4. ส่งเสริมกระบวน 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภายในร่วมกันเพื่อสร้างความ
เข้าใจอันดีต่อกัน 

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- นักทรัพยากร
บุคคล 

 

 

 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย ส านักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกจิอืน่ทีส่ าคญัของ
หนว่ยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 
 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 
 

3. ด้านการจดัท าประชาคม 
 
วตัถปุระสงค์ 
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
คิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 

1. ประชาชนเข้าร่วม
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นน้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัดส่วน
ของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด 

1. ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบและเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 

1. เปรียบเทียบจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมกับ
จ านวนประชากรในแต่
ละหมู่บ้านทั้งหมด 
2. บันทึกรายงานการ
ประชุมที่ระบุรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ
หมู่บ้าน 
 
 
 

1. ประชาชนเข้าร่วม
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นน้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัดส่วน
ของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด  

1. ประชุมชี้แจงผ่าน
กิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้
ประชาชนตระหนักเห็น
ความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
2. สร้างแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมจัดท าประชาคม 
 

- ปลัด อบต. 
- นักวิเคราะห์ฯ 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย ส านักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกจิอืน่ทีส่ าคญัของ
หนว่ยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 
 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 
 

4. ด้านการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
 
วตัถปุระสงค์ 
- เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
ประชาชนทุกเพศทุกวัย 
 

1. มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
2. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส
ผู้ค้า ผู้เสพ 
 

1. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ด้านกีฬา
อย่างต่อเนื่อง 
2. ตรวจหาสารเสพติดใน
กลุ่มเสี่ยง 

มีการควบคุมแต่ยังไม่
ทั่วถึง 
 

1. มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
2. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ 
 
 

1. จัดให้มีการอบรมโทษ
ของยาเสพติดในกลุ่ม
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
แก่ประชาชนทุกเพศทุก
วัย เช่น การสร้างจิตอา
สาร กีฬาต้านยาเสพติด 
กิจกรรมพ่ีสอนน้อง 
เป็นต้น 
 
 

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- นักป้องกันฯ 

 

 

  

 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย ส านักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกจิอืน่ทีส่ าคญัของ
หนว่ยงานของรฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 

 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 
 

5. ด้านงานส่งเสรมิการเกษตร 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
1. เพ่ือให้ประชาชนส่วนใหญ่
ในพ้ืนที่ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรได้รับความรู้ในการ
บริหารจัดการด้านการเกษตร
อย่างถูกต้องเหมาะสม และมี
รายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มข้ึน 

1. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ด้านการเกษตร 
2. ประชาชนประสบ
ปัญหาด้านการเกษตรจาก
ภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าว
ไหม้ โรคเก่ียวกับพืช 
 

มีการมอบหมายงานให้
นักวิเคราะห์ฯ 
รับผิดชอบงานด้าน
การเกษตร 

ผู้รับผิดชอบงานเกษตร
ขาดความรู้
ความสามารถที่ต้อง
อาศัยหลักวิชาการด้าน
การเกษตร 

1. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ด้านการเกษตร 
2. ประชาชนประสบปัญหา
ด้านการเกษตรจากภัย
ธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ 
โรคเก่ียวกับพืช 
 

1. ส่งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในส่วนงาน
การเกษตรเข้ารับการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
และความรู้ด้าน
การเกษตรต่างๆ 
2. มีการจัดโครงการ
อบรมให้ความรู้จาก
หน่วยงานให้ชาวเกษตร 
 

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- นักวิเคราะห์ฯ 

 

 
             ชื่อผู้รายงาน........................................................ 

           ( นางรัตนธดิา  ตะวนั ) 
              หวัหนา้ส านักปลดั อบต. 

                           วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 
 

 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย กองคลัง องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิอืน่

ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 

 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 
 

1. กจิกรรมงานการเงนิและบญัชี 
- การรับและเบิกจ่ายเงิน 
 

วตัถปุระสงค์ของการควบคุม 
1. เพ่ือให้การบริการรับเงิน-
จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและนอก
งบประมาณ การบันทึกบัญชี การ
เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 
3. เพ่ือให้การเบิกจ่ายและ
รายงานการเงินถูกต้องและมี
ความน่าเชื่อถือ 

1. การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน 
2. มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน 

1. ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
2. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร มีผู้อ านวยการกอง
คลังตดิตาม 
 

1. สอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
และมติ ครม. และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ตรวจสอบการรับและ
การน าฝากเงิน 
3. มีการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 

1. การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 
2. มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน 

1. ให้หัวหน้า
หน่วยงานย่อยแต่ละ
กองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรอง
ความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจ่าย 
2. เจ้าหน้าที่การเงิน
และหัวหน้ากองคลังมี
การสอบทานการ
เบิกจ่ายตามขั้นตอน  

- เจ้าพนักงาน
การเงินและ

บัญชี, 
ผู้อ านวยการ

กองคลัง 

 

 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย กองคลัง องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกจิอืน่ทีส่ าคญัของ
หนว่ยงานของรฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 

 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 
 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 
 

2. กจิกรรมงานจดัเกบ็รายได้ 
 
วตัถปุระสงค์ของการควบคุม 
1. เพ่ือให้การบริการรับเงิน-
จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ การ
บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน 
เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีได้อย่าง
ครบถ้วน น่าเชื่อถือ 
 

1. ยังไม่มีข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โดยตรง ซึ่งบางครั้งการ
ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี 
ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ
ออกใบเสร็จรับเงินและ
เกิดความเสี่ยงการถือเงิน
ไว้ในมือระหว่างที่มีการ
จัดเก็บ 

1.ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
2. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
3. มีผู้อ านวยการกองคลัง
ติดตาม 
 

1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายได้ปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ตรวจสอบการรับเงิน 
การน าส่งเงินและการ
ฝากเงินเป็นประจ า 

1. ยังไม่มีข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบต าแหน่ง
เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บรายได้
โดยตรง ซึ่งบางครั้งการ
ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี 
ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ
ออกใบเสร็จรับเงินและ
เกิดความเสี่ยงการถือเงิน
ไว้ในมือระหว่างที่มีการ
จัดเก็บ 

1. ควรสรรหา บรรจุ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ และได้
มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทน
เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บ
รายได้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

30 ก.ย.62 
- เจ้าพนักงาน
การเงินและ

บัญชี, 
ผู้อ านวยการ

กองคลัง 
 

 

 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย กองคลัง องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของรฐั
หรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการหรือภารกจิ
อืน่ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์ 

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ

ภายใน 
 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 

3. กจิกรรมงานทะเบยีนทรัพยส์นิและพสัดุ 
- การด าเนนิการจดัซื้อจัดจา้ง 
 
วตัถปุระสงค์ของการควบคุม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 

1. ในระหว่างปียังไม่มี
ข้าราชการผู้รับผิดชอบ
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โดยตรง 
2. มีการเร่งรัดการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
ปริมาณงานมาก ท าให้
เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
3. เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อจัด
จ้างไม่ครบถ้วน 
 

1. ถือปฏิบัติตามระเบียบตาม
พระราชบัญญัติการัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 
2..มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
3. มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 
 

1. มีการสรรหา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือมีเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
งานด้านพัสดุ 
2. ตรวจสอบการ
รับเงิน การน าส่ง
เงินและการน า
ฝากเงินเป็น
ประจ า 

1. ในระหว่างปียัง
ไม่มีข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบ
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
พัสดุโดยตรง 
2. มีการเร่งรัดการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
ปริมาณงานมาก 
ท าให้เกิดอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน 
3. เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ครบถ้วน 
 

1. มีการสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง
เจ้าพนักงาน
พัสดุและมี
ค าสั่งแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

 

- เจ้า
พนักงาน
การเงินและ
บัญชี, เจ้า
พนักงาน
พัสดุ, 
ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

             
            ชื่อผู้รายงาน............................................................ 

         (นางสาวศภุณชิกานต ์ ธปูบชูา) 
 ต าแหนง่               ผูอ้ านวยการกองคลัง 

      วนัที ่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิอืน่

ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 

1.งานก่อสร้าง  2. งานออกแบบ
และควบคุมอาคาร  3. งาน
ประสานสาธารณูปโภค  4. งาน
ผังเมือง  เพ่ือการแบ่งงานอย่าง
เหมาะสมและมีส่วนท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การรับ – ส่งหนังสือต่างๆ
ของส่วนโยธา 

มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปีและการ
มอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชา 

การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
งานอย่างชัดเจน มีผลดี
ต่อการควบคุมงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง
ขาดความช านาญและทักษะ
ในการใช้เครื่องมือ
สารสนเทศที่เก่ียวข้องใน
การด าเนินงาน ท าให้การ
ประมาณการล่าช้าไม่
สอดคล้องกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจในอนาคต 

ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา
ระเบียบฯ ใหม่ๆ 
หนังสือสั่งการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
ค านวณราคาค่า
ก่อสร้างขณะจัดท า 
ให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงในอนาคตมาก
ที่สุด 

กองช่าง 

             
    

ชื่อผู้รายงาน............................................................ 
            ( นายวฒุนินัท ์  รตันเพชร ) 

 ต าแหนง่     ปลัด อบต.วงัทอง รักษาราชการแทน 
         ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

                        วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทอง  

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิ

อืน่ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 

1. โครงการรณรงค์ปลอดลูกน้ า
ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
1. เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในหารป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

1. การระบาดของ
ไขเ้ลือดออกในชุมชนซึ่ง
ไม่สามารถควบคุมให้
หมดไปได้ 100% 
2. ประชาชนขาด
ความรู้ความตระหนัก
ในการป้องกันจาก
ระดับครัวเรือนตนเอง 
การให้ความช่วยเหลือ 
3. การระบาดจาก
สถานศึกษาของ
โรงเรียนในชุมชน 
 

1. ติดตามผลการก าจัด
ลูกน้ ายุงลายของ อสม. 
ทุกวันศุกร์ 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านหอกระจายข่าวและ
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

- การด าเนินงานด้านการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก พบว่า
สามารถควบคุมโรคไม่ให้
แพร่ระบาดมากได้ด้วย
ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ทั้งภาครัฐและประชาชน 

1. พบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
2. มีลูกน้ ายุงลายใน
ภาชนะท่ีบรรจุน้ าตาม
พ้ืนที่สาธารณะ 
3. มียุงลายอยู่ในพ้ืนที่ 
 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีความรู้ ทักษะ ความช านาญ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกัน
ดูแล ควบคุมและป้องกัน
อย่างต่อเนื่อง 
3. ด าเนินการร่วมกับภาคี
เครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐ
และเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญใน
การควบคุมและป้องกันโรค
ด้วยตนเอง 
 
 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

             
    
 
 
 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทอง  

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิ

อืน่ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
1. ป้องกันและควบคุมระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า 
2. เพ่ือให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

1. ปัจจัยส่งเสริมให้เกิด
โรค จากการเพ่ิม
ปริมาณของสุนัขจรจัด
ในชุมชน 
2. ปัจจัยส่งเสริมให้เกิด
โรคจากสุนัขและแมวที่
ตกหล่นจากการส ารวจ
ข้อมูลและได้รับวัคซีน
ไม่ครอบคลุมในชุมชน 
 

1. ติดตามผลการ
ควบคุมการระบาดหลัง
ได้รับการฉีดวัคซีนใน
พ้ืนที่เกิดอุบัติการณ์ 
2. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโรคพิษ
สุนัขบ้า ผ่านหอ
กระจายข่าวและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

- การด าเนินงานด้าน
การควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
พบว่าสามารถควบคุม
โรคไม่ให้แพร่ระบาด
มากได้ด้วยความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ทั้งภาครัฐและ
ประชาชน 

1. พบการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ใน
พ้ืนที่ 2 จุด 
2. สุนัขจรจัดเพิ่ม
ปริมาณมากข้ึนขาดคน
รับผิดชอบยังยากต่อการ
ควบคุม 
 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ ความช านาญ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล ควบคุม
และป้องกันอย่างต่อเนื่อง 
3. ด าเนินการร่วมกับภาคี
เครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชนอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ควบคุมและป้องกันโรคด้วย
ตนเอง 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
   ชื่อผู้รายงาน............................................................ 

              ( นายวฒุนินัท ์  รตันเพชร ) 
 ต าแหนง่  ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล รกัษาราชการแทน 
       ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

                           วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง  

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิ

อืน่ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 

1. กิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงด้านการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- การจัดท างานด้าน
การเงินและพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ
และความช านาญใน
การจัดท างานด้าน
การเงินและพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- จัดการประชุม
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 

- การควบคุมท่ีมีอยู่ไม่
เพียงพอ 

- คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ยังขาดการมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างจริงจัง 
 

- ให้ความส าคัญในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 
- จัดให้มีการประชุมชี้แจง
เพ่ือสร้างความเข้าใจและถือ
ปฏิบัติ 
 
 
 

- กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง  

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิอืน่

ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 

2. งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การบริหารงานการศึกษา
และงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบ 
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร
ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
- เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการ
ระบาดโรคติดเชื้อตามฤดูกาลใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรภายในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ และ
ระเบียบงานการเงิน
และบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานก่อนรับสมัคร
เด็กนักเรียนสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้ปกครอง 
- วางแนวทางการ
ป้องกันโรค ด้านความ
สะอาดของระบบ
สุขาภิบาลในศูนย์ฯ 
รวมถึงการประสานให้
สุขศึกษาแก่บุคลากรใน
ศูนย์ฯและผู้ปกครอง 

- รับสมัครเด็กนักเรียนให้
ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศ
รับสมัคร 
- จัดสภาพภูมิทัศน์แวดล้อม
ให้แก่การจัดประสบการณ ์
- ก ากับ ติดตาม ประเมิน 
ผลการด าเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
- บุคลากรมีการปฏบิัติตาม
แนวทางที่วางไว้ดีขึน้ มี
ความรู้ในการประเมินภาวะ
สุขภาพในเด็กมากข้ึน 

- สภาพภูมิทัศน์รอบ
อาคารเรียนและ
อาคารเรียนยังไม่เอ้ือ
ต่อการจัดประสบ- 
การณ์ให้เด็กเล็ก 
- ระบบสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่
เด็กสัมผัสโดยขาดการ
เฝ้าระวังจากสังคมที่
บ้าน ท าให้เด็กมีโอกาส
ติดเชื้อและน ามา
ระบาดที่ศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก 

- ประชุมผูป้กครอง/คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ เพื่อให้รับทราบข้อ
ปฏิบัติและประกาศ/จากตน้สังกัด 
- ต้นสังกัดตั้งงบประมาณในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ 
- จัดท าระเบียบแนวทางในการ
ปฏิบัติ การประเมินสุขภาพในเด็ก 
และการปฏิบตัิเมื่อมีการระบาดของ
โรค 
- ประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานสุขภาพจากภายนอก 
เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมและป้องกัน
การติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

- กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- ครูผู้ดูแล
เด็ก 

 
 

   ชื่อผู้รายงาน............................................................ 
               ( นายวรวธุ   สดุน้อย ) 

   ต าแหนง่          นกัวชิาการศกึษา รักษาการ 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

                          วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 



แบบ ปค. 5 
ชื่อสว่นงานย่อย กองสวสัดกิารสงัคม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวังทอง  

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวนัที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิ

อืน่ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ทีม่ีอยู ่

 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

ความเสีย่งที ่
ยงัมีอยู ่

 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 

1. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพ่ือให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปโดย
รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ 
ครม. และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

- ผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่
มารับเบี้ยยังชีพตามวัน 
เวลาที่ก าหนด 
เนื่องจากไม่ได้ยินการ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายหรือติดภารกิจ
หรือไปท างาน
ต่างจังหวัด 
- ให้บุคคลอื่นมารับ
แทนโดยไม่มีเอกสาร
ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพฯ 
 

- ท าหนังสือขอความ
ร่วมมือให้ผู้น าชุมชน
ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายการจ่ายเบี้ยยังชีพ
อย่างต่อเนื่องจนถึงวัน
จ่ายเบี้ยยังชีพ อย่างน้อย
ก่อนวันจ่ายเงิน 2 วัน 

- ผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่มา
รับเบี้ยยังชีพตามวัน เวลา
ที่ก าหนดในแต่ละเดือน 

- ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ไม่มารับเบี้ยยังชีพตาม
วัน เวลาที่ก าหนด 
เนื่องจากไม่ได้ยินการ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายหรือติด
ภารกิจหรือไปท างาน
ต่างจังหวัด 
- ให้บุคคลอื่นมารับ
แทนโดยไม่มีเอกสาร
ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพฯ 
 

ขอความร่วมมือผู้น า
ชุมชนประชาสัมพันธ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพและให้มี
การประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายทุกวันอย่างน้อย
ก่อนวันจ่ายเบี้ยยังชีพ 2 
วัน 
 
 
 

- ผช.จพง.พัฒนา
ชุมชน 

 
   ชื่อผู้รายงาน............................................................ 

           ( นางรัตนธดิา ตะวนั ) 
   ต าแหนง่   หวัหนา้ส านกัปลดั รักษาราชการแทน 
           ผูอ้ านวยการกองสวสัดิการสงัคม 

                         วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 


