
1 
 

แบบ ปค. ๑ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
 

เรียน        นายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  

เทศบาลต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีการ
ที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา         
และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองบัว  เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้
การก ากับดูแลของ  นายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
 
 

ลายมือชื่อ........................................................ 
                                                                                  (นางสาวสวนา  ลีนะกุล) 
                        ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                                        นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว 
                                                         วันที่.......................................................... 

 
เทศบาลต าบลหนองบัว มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (งวดเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)  สรุปดังนี้ 

  ส านักปลัด 
     1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1 กิจกรรมการจัดประชาคม  ซึ่งประชาชนมีการเข้าร่วมประชาคมน้อย   
เมื่อเทียบกับจ านวนประชากรในหมู่บ้าน  ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของการประชาคม 
        (1) ประชาชนเข้าร่วมประชาคมมีสัดส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน 
ประชากรในหมู่บ้าน 
        (2) ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของการประชาคม 
 

.............................................

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว
..........................................................
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         1.2 ปรับปรุงบริเวณภายในห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว     
โดยกั้นห้องเรียนให้เป็นสัดส่วนแบ่งเด็กตามช่วงอายุ  แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น ตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง     
จ านวน 1 ห้อง อายุ 3 ขวบขึ้นไป จ านวน  1  ห้อง  ท าให้เด็กมีประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้จากผู้อ่ืน 
          - ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัยมีความสามารถที่แตกต่างกัน 
เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ไม่เหมาะสมตามช่วงอายุของเด็ก 

กองคลัง 

    1.1  กิจกรรมการจัดท าการบันทึกบัญชี และจัดท ารายงานการเงิน 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ดังนี้ 
   - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในงานบางรายการยังไม่เข้าใจโปรแกรมและระบบ
บันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์เนื่องจากเป็นระบบที่ซับซ้อนข้อมูลบางรายการไม่สามารถบันทึกตาม
โปรแกรมได้ 
   - การติดต่อทางโทรศัพท์เพ่ือขอค าปรึกษาเรื่องการบันทึกบัญชีจากส่วนกลางที่
ฝึกอบรมมีการติดต่อสื่อสารยุ่งยากโทรไม่ติดเป็นประจ า       
   1.2 กิจกรรมการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน บุคลากรขาดความช านาญ
และทักษะในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดท าแผนที่ภาษี และจ านวนบุคลากรที่ด าเนินการมีไม่เพียงพอ 

กองช่าง 
1.1 การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล มีกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ  

ออกมาใหม่จากส่วนกลาง และหนังสือราชการจากส่วนกลางบางครั้งเป็นหนังสือราชการที่เทศบาลฯ 
ต้องเร่งด าเนินการโดยด่วนแต่หนังสือราชการมาถึงเทศบาลฯ ล่าช้า ท าให้ภารกิจการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลา 

1.2 กิจกรรมเครื่องมือ เครื่องใช้และการจัดการ  มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
หรือเครื่องมือช่างชนิดใหม่ ซึ่งหลังการใช้งานไม่มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบหมวดหมู ่
รวมถึงการให้ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานในเรื่องของวิธีการใช้ เช่น การตรวจสอบสภาพ
ก่อนการใช้งาน วิธีใช้งานที่ถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บ และบ ารุงรักษา เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือยืดอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือช่าง 

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.1  กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
      - ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของการลดภาวะปัญหาโลกร้อน  

เนื่องจากขาดการกระตุ้นสร้างจิตส านึก 
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      1.2  กิจกรรมการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
           - ในพ้ืนที่ยังมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมอาจเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน 
           - กิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ในพ้ืนที่ที่ยังไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มในชุมชน 

กองสวัสดิการและสังคม 
      1.1  กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ เป็นเงินสด เสี่ยงต่อการสูญหาย และผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ไม่มารับเงิน
ตามก าหนดเวลานัดหมาย 
           - การที่ต้องถือเงินสดจ านวนมากจากธนาคารมายังส านักงานฯ       
และการน าเงินสดจ านวนมากลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อ
การสูญหาย 
            -  ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ มารับเบี้ยล่าช้ากว่าก าหนด 
         1.2 กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จัดท าสินค้า OTOP ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจชุมชน  ซึ่งสินค้า OTOP ในชุมชนของเทศบาลยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มท่ีเข้มแข็งและยังไม่ได้จด
ทะเบียนเป็น OTOP ของต าบล สมาชิกกลุ่มขาดความต่อเนื่องในการร่วมมือกันผลิตสินค้าในชุมชน 
    - สินค้า OTOP ในชุมชน ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มที่แข้งแข็ง และยัง
ไม่ได้จดทะเบียน OTOP ของต าบล สมาชิกกลุ่มขาดความต่อเนื่องในการร่วมมือกันผลิตสินค้าในชุมชน 
 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
          ส านักปลัด 

         2.1 กิจกรรมการจัดประชาคม   
     (1) กระตุ้นประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ประชาชน 

เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชาคม โดยประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ     
กลุ่มองค์กรในชุมชน 

           (2) จัดกิจกรรมอ่ืนเสริมเพ่ิมเติม เช่น การจับฉลากของรางวัล  ผู้ที่มา 
ร่วมประชาคม เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน มาร่วมกิจกรรมมากข้ึน 
         (3) จัดเชิญหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้และร่วมกิจกรรม เพ่ือให้เกิด 
กิจกรรมหลากหลายดึงดูดประชาชน 
           2.2 ปรับปรุงบริเวณภายในห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว      
              - แยกห้องเรียนให้เป็นสัดส่วน โดยการก้ันห้องเรียน และแบ่งเด็กตาม 
ช่วงอายุ 
 

กองคลัง 
2.1 กิจกรรมการจัดท าการบันทึกบัญชี และจัดท ารายงานการเงิน 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์   
          -  จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม 

           -  ก าชับติดตามเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
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   2.2 กิจกรรมการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  

           - จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติมเพ่ือด าเนินการส ารวจข้อมูลที่ดิน 
ให้ครบถ้วนทุกแปลง 

      - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่และทะเบียน 
ทรัพย์สินเพิ่มเติม เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึนในการ น ามาปฏิบัติงาน 
         - ก าชับติดตามเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

กองช่าง 

  2.1 การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
           -  ก าชับควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ให้ค้นหาข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่ออกมาใหม่ และค้นหาข้อมูลหนังสือราชการทาง
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติม  เพื่อให้การปฏิบัติงานแต่ละภารกิจให้แล้วเสร็จได้ทันตามก าหนดเวลา  

  2.2 กิจกรรมเครื่องมือ เครื่องใช้และการจัดการ   
                      - การพัฒนาความรู้ ด้านการใช้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่างทุ กชนิด
ให้แก่พนักงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้  ความปลอดภัยในการท างาน ตั้งแต่
วิธีการใช้งาน การจัดเก็บและบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เพ่ือยืดอายุการใช้งานของ
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือช่าง   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     2.1  กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

                     - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน 
        - จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทน 

ถุงพลาสติก กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ฯลฯ 
    2.2  กิจกรรมการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
           - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้แก่ทุกกลุ่มในพ้ืนที่ 

        - จัดกิจกรรมให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การเดินรณรงค์ การจัดกิจกรรมเข้าค่าย ฯลฯ 
            - จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้ องกับการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

             -  การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์  

กองสวัสดิการและสังคม 
            2.1 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

       (1) จัดท าค าสั่งก าหนดหน้าที่ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
การด าเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ 
 
         (2) ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับการด าเนินงาน 
ด้านเบี้ยยังชีพฯ เช่น วิธีรับเงิน การจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบ กรณีที่เป็นผู้รับเบี้ยฯ แทน 



5 
 
         (3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการรับเงิน
เบี้ยยังชีพฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้มากข้ึน 
         (4) สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
และผู้ป่วยเอดส์ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
         (5)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ    
และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนส าหรับการข้ึนทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 
        2.2 กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจัดท าสินค้า OTOP ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสินค้า OTOP ในชุมชนของเทศบาลต าบลหนองบัว 

           - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งกลุ่มและร่วมกันผลิต 
สินค้า OTOP อย่างเป็นรูปธรรมมีการจดทะเบียนที่ถูกต้อง   
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 เทศบาลต าบลหนองบัว ไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน และไม่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน  จึงไม่มีการจัดท าแบบรายงาน ปค. 6 



๑ 
 

ชื่อหน่วยงาน     เทศบาลต าบลหนองบัว     
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕61 
 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารและบุคลากร มีทัศนคติที่ดี และเอ้ือต่อการควบคุม
ภายใน  ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับศีลธรรมจรรยาบรรณ       
และความซื่อสัตย์  และมีการพจิารณาด าเนินการสมควรแก่กรณี     
ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติไม่เหมาะสม  การยอมรับความรู้
ความสามารถ ของผู้ปฏิบัตงิานการรับทราบข้อมูลและ          
การวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ ปรชัญา 
และรูปแบบการท างานของผู้บรหิารเหมาะสมต่อการพัฒนาการ
ควบคุมภายในและด ารงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มปีระสิทธผิล 
โครงสร้างองค์กร  การมอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ     
และจ านวนผู้ปฏบิัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏบิัติ นโยบาย    
และ การปฏิบตัิด้านบุคลากร เหมาะสมในการจูงใจ             
และสนบัสนุนผู้ปฏบิัติงาน 
 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
       มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน  
วัตถุประสงค์ระดบัองค์กรและวตัถุประสงค์ระดบักิจกรรม
สอดคล้องกัน ในการที่จะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม  ฝ่ายบริหารมีการ  ระบุ
ความเสี่ยงทั้งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 
๓.  กิจกรรมการควบคุม 
      มีนโยบายและวิธปีฏิบัตงิานที่ท าให้มั่นใจวา่ เม่ือน าไปปฏิบัติ
แล้ว จะเกิดผลส าเร็จตามทีฝ่่ายบริหารก าหนดไว้ กิจกรรมเพื่อ
การควบคุม จะชี้ให้ผูป้ฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงาน  เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถ
ปฏิบัติงาน ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 

 
 
      สภาพแวดล้อมการควบคุมของ เทศบาลต าบล   
หนองบัว ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนท าให้การ
ควบคุมภายในมปีระสิทธผิล มีการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ชัดเจน ในการปฏบิัติงาน เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของบุคลากรส่งผลให้การด าเนินงานภายใน
องค์กรเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเปน็ไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
      เทศบาลต าบลหนองบัว มกีารประเมินความเสี่ยง 
ที่มาทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่ง สรุปได้วา่หน่วยงาน
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหาร ที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
     ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสม
เพียงพอ และมีประสทิธิผลตามสมควร  ในทุกข้ันตอน 
ของกิจกรรม 
 

 
/๔. ข้อมูล... 

แบบ ปค.4 



 

 

๒ 

 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
 
๔.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ทีเ่ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน           
การรายงานทางการเงิน และการด าเนินงาน  การปฏิบัติตามนโยบาย 
และระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรมขององค์กร  
รวมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวิธีปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบ จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ เชน่ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต   
เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและค้นหาข้อมูล 

๕.  การติดตามประเมินผล 
     องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยก าหนด
วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อปฏบิัติตามระบบการควบคุมภายใน  มีการ
ประเมินเป็นรายครั้ง มีการรายงานให้ผู้บังคบับัญชาทราบ กรณพีบ
จุดอ่อนหรือข้อข้อบกพร่อง   ก็มีการก าหนดวิธีปฏบิัติ เพื่อสามารถ
แก้ไขได้ทันท ี
 

 
   
   ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร         
มีความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
     การติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน    
ถือปฏิบัติตามรายงานการติดตามประเมินผล   
การควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.2561 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
  เทศบาลต าบลหนองบัว มโีครงสร้างของการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  หรือ
การควบคุม เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุม     
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล  อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  
  ๑.  บางกิจกรรมยังมีการควบคมุไม่เพียงพอ ต้องมีการก าหนดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 
  ๒ . ต้องสั่งก าชับให้หัวหน้ากองทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบตัิงานของผู้ใตบ้ังคับบัญชา                        
ในเร่ืองส าคัญอย่างใกล้ชิด  และติดตามการปฏบิัติตามกฎ ระเบยีบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด 
 
       
 
            (ลงชื่อ).......................................................... 
             (นางสาวสวนา  ลนีะกุล) 
             ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนา้ที่ 
                    นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว 

    วันที่............................................................ 
 
 
 

แบบ ปค.4 

(ลงชื่อ)..........................................................

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว
วันที่...................................................



ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลต าบลหนองบัว 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

 
วัตถุประสงค ์

 (3) 

 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(5) 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
(6) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(7) 

การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

(8) 

  
ผูร้ับผดิชอบ 

(9) 

1.  กิจกรรม  
      การจัดประชาคม  
 
 
 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
 

 
-  ประชาชนเข้าร่วมประชาคม 
มีสัดส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับจ านวนประชากรในหมู่บ้าน 
 
 
- ประชาชนยังไม่เห็น
ความส าคัญ 
ของการประชาคม 
  
 

 
- จัดประชาคมแยกแต่ละ
หมู่บ้านแยกแต่ละวันในช่วง
เย็นนอกเวลาราชการเพื่อให้
ประชาชนมีเวลาเข้าร่วม
ประชาคมได้อย่างสะดวกหลัก
เลิกงาน 

 
 

  

 
- การควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่
เพียงพอ ประชาชนยังมี
สัดส่วนการเข้าร่วมไม่มาก
พอ 
 
 
 
 
 

 
- ประชาชนเข้าร่วมประชาคมมี
สัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวน
ประชากรในหมู่บ้าน 
 
 
- ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญ
ของการประชาคม 
  

 
- กระตุ้นประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง
ต่างๆ เพ่ิมขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของการ
เข้าร่วมประชาคม โดย
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อายุ  กลุ่มองค์กรในชุมชน 
- จัดกิจกรรมอื่นเสริมเพิ่มเติม เช่น 
การจับฉลากของรางวัล  ผู้ท่ีมาร่วม
ประชาคม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน 
มาร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 
- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 
 
 
 
  

2.  กิจกรรม  
     ปรับปรุงบริเวณ
ภายในห้องศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองบัว   
 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เหมาะสม
ตามช่วงอายุของเด็ก
แต่ละวัย 

 
- ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
เด็กแต่ละวัยมีความสามารถท่ี
แตกต่างกัน เด็กได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ไม่
เหมาะสมตามช่วงอายุของเด็ก 

 
- ควรแยกห้องเรียนให้เป็น

สัดส่วน โดยการกั้นห้องเรียน
และแบ่งเด็กตามช่วงอายุ 

 
-  การควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่
เพียงพอ ในระดับหน่ึงจึง
ไม่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ 

 
- ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
แต่ละวัยมีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน เด็กได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้ไม่เหมาะสมตามช่วงอายุ
ของเด็ก 
 

 
-  แยกห้องเรียนให้เป็นสัดส่วน โดย
การกั้นห้องเรียน และแบ่งเด็กตาม
ช่วงอายุ 

 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
- ครู 

 

 
 

แบบ ปค.5 
 



 

 

๒ 

 
 

 
วัตถุประสงค ์

 (3) 

 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู ่
(5) 

 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
(6) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(7) 

การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

(8) 

  
ผูร้ับผดิชอบ 

(9) 

3. กิจกรรม  
     การจัดท าการบันทึกบัญชีและจัดท า
รายงานการเงิน 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้การจัดท าบันทึก 
และจัดท ารายงานการเงิน    
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
เป็นไปด้วยความ ถูกต้องรวดเร็ว  
เป็นปัจจุบัน   
 

 
-  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจ 
โปรแกรมและระบบการบันทึกบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์  เนื่องจากเป็นระบบท่ีซับซ้อน
ข้อมูลบางรายการไม่สามารถบันทึกตาม
โปรแกรมได้ 
 
 

 
- มีการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการจัดท า
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ แต่
ด าเนินการได้
เฉพาะบางรายการ 

 
- การควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่เพียงพอ 

 
 - เจ้าหน้าท่ีไม่เข้าใจระบบ
การจัดท ารายงานทางการ
เงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

 
- จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม 
- ก าชับติดตามเจ้าหน้าท่ีให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ตามก าหนดเวลา 

 
- ผู้อ านวยการ
กองคลัง 
- เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
ช านาญงาน 

 
 

4.  กิจกรรม  
     การจัดท าแผนท่ีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้การจัดเก็บภาษี 
มีประสิทธิภาพ เทศบาล 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น เป็นไปตามขั้นตอนของ
แผนท่ีภาษีและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

 
- บุคลากรขาดความช านาญและทักษะใน
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- จ านวนบุคลากรท่ีด าเนินการมีไม่เพียงพอ 

 
- จัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การอบรม 
 

 
- การควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่เพียงพอ 

 
- บุคลากรมีไม่เพียงพอใน
การด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลซ่ึงพื้นท่ีเทศบาล
ส่วนใหญ่เป็น ภบท.5  
มีจ านวนมาก  

 
- จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลท่ีดินให้ครบถ้วนทุก
แปลง 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดท าแผนท่ี
และทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มเติม 
เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้นในการน ามาปฏิบัติงาน 
- ก าชัดติดตามเจ้าหน้าท่ีให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
 

 
- ผู้อ านวยการ
กองคลัง 
- เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
ช านาญงาน 

แบบ ปค.5 
 



 

 

๓ 

 
 

 
วัตถุประสงค ์
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(4) 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
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(6) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(7) 
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(8) 

  
ผูร้ับผดิชอบ 

(9) 

5   กิจกรรม  
     การปฏิบัติงานของพนักงาน 
เทศบาล 
 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล เกิดประสิทธิภาพส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ 
 
 

 
- มีกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ออกมาใหม่
จากส่วนกลาง  และหนังสือราชการจาก
ส่วนกลางบางครั้งเป็นหนังสือราชการที่
เทศบาลฯ ต้องเร่งด าเนินการโดยด่วนแต่
หนังสือราชการมาถึงเทศบาลฯ ล่าช้า ท าให้
ภารกิจการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลา 
 

 

 
- มีการก าชับ ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล ให้ค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีออกมา
ใหม่ และค้นหาข้อมูลหนังสือ
ราชการทางอินเตอร์เน็ต
เพิ่มเติม เพื่อให้ปฏิบัติงานแต่
ละภารกิจให้แล้วเสร็จได้ทัน
ตามก าหนดเวลา 

 
- การควบคุมมีอยู่
ในระดับหน่ึง แต่ไม่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ 

 
- มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ต่างๆ ออกมาใหม่จาก
ส่วนกลาง  และหนังสือ
ราชการจากส่วนกลางบางครั้ง
เป็นหนังสือราชการที่เทศบาล
ฯ ต้องเร่งด าเนินการโดยด่วน
แต่หนังสือราชการมาถึง
เทศบาลฯ ล่าช้า ท าให้ภารกิจ
การปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลไม่สามารถด าเนินการ
ได้ทันเวลา 
 

 
- มีการก าชับควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล ให้ค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีออกมา
ใหม่ และค้นหาข้อมูลหนังสือ
ราชการทางอินเตอร์เน็ต
เพิ่มเติม  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานแต่ละภารกิจให้แล้ว
เสร็จได้ทันตามก าหนดเวลา 

 
- ผู้อ านวยการกอง
ช่าง 
- นายช่างโยธา
ช านาญงาน 
- เจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน 
 

6. กิจกรรม 
    เครื่องมือ เครื่องใช้ และการจัดการ 
 
 
 
วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้การใช้งานเครื่องมือ เครื่องใช้
ให้มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบ 
บ ารุงรักษาพร้อมใช้งาน 

- มีการจัดซ้ือ วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ 
เครื่องมือชนิดใหม่ ในกองช่าง ซ่ึงยังขาด
การให้ความรู้อย่างถูกต้อง เพื่อการพัฒนา
พนักงานในเรื่องของวิธีการตรวจสอบสภาพ
เครื่องมือ การใช้เครื่องมือ การตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาเครื่องมือ รวมถึงการจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ไม่เป็น
หมวดหมู่ 
 

 
- เทศบาลฯ ได้ด าเนินการ
ติดตามแผนการปรับปรุงมีการ
แต่งตั้งค าส่ังข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ในการ
รับผิดชอบในการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือต่างๆ ในกอง
ช่าง ให้เป็นไปตามค าสั่ง
แผนการรับผิดชอบงานตาม
ก าหนดเวลา 
 

 
- การควบคุมมีอยู่
ในระดับหน่ึง แต่ไม่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ 

  
-  พนักงานจ้าง ยังเข้าใจใน
วิธีการตรวจสอบสภาพก่อน
การใช้ วีใช้งานเครื่องมือ 
รวมถึงการจัดเก็บและการ
บ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ถูกต้องไม่ครบทุกชนิด 

 
- เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือช่างชนิดต่างๆ ให้แก่ 
ข้าราชการ และพนักงานจ้างใน
ด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบ
สภาพก่อนการใช้งาน วิธีการใช้
งาน การจัดเก็บและการ
บ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือต่างๆ ของกองช่าง ซึ่งจะ
รายงานผลการติดตามปรับปรุงใน
งวดต่อไป ปีงบประมาณ 2562 
 

 
- ผู้อ านวยการกอง
ช่าง 
- นายช่างโยธา
ช านาญงาน 
- เจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน 
 

 

แบบ ปค.5 
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(9) 

7.  กิจกรรม  
     การลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
 
 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
 
 

- ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของ
การลดภาวะปัญหาโลกร้อน 
เนื่องจากขาดการกระตุ้นสร้าง
จิตส านึก 
 
 

 
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
โลกร้อน จัดกิจกรรมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม เช่น การรณรงค์ใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ ฯลฯ 

 
- ควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่
เพียงพอ ประชาชนยังไม่
เห็นความส าคัญของการลด
ภาวะโลกร้อน เนื่องจาก
ขาดการกระตุ้นสร้าง
จิตส านึก 

 
- ประชาชนยังไม่เห็น
ความส าคัญของการลด
ภาวะปัญหาโลกร้อน 
เนื่องจากขาดการกระตุ้น
สร้างจิตส านึก 
 

 
-  กระตุ้นประชาสัมพันธ์ตาม
ช่องทางต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนเห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของการลดภาวะ
ปัญหาโลกร้อน โดย
ประชาสัมพันธ์ให้คลอบคุมทุก
กลุ่มอายุ กลุ่มองค์กรในชุมชน 
 

 
- ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- หวัหน้าฝา่ย
บริหารงาน
สาธารณสุข 
- เจ้าพนกังาน
สาธารณสุข
ชุมชนปฏิบัติการ 

8. กิจกรรม 
การป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด 
 
 
    
    วัตถปุระสงค ์
    เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

 
- ในพื้นท่ียังมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุม  
อาจเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นท่ี
ยังไม่ท่ัวถึงทุกกลุ่มในชุมชน 
 

 
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติดให้แก่ทุกกลุ่มใน
พื้นท่ี 
- จัดกิจกรรมให้ประชาชน เด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น 
การเดินรณรงค์ การจัดกิจกรรม
เข้าค่าย  
- จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์, 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
 

 
- ควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่
เพียงพอในระดับหน่ึง จึงไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้ 

 
- ในพื้นท่ียังมีกลุ่มวัยรุ่น
มั่วสุมอาจเกิดปัญหายา
เสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมการรณรงค์
เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พืน้ท่ียังไม่ท่ัวถึงทุกกลุ่มใน
ชุมชน 

 
-  ท ากิจกรรมกระตุ้นเป็น
ระยะอย่าให้มีการขาดตอน 
เพื่อเพิ่มการสร้างความ
ตระหนักของประชาชนใน
พื้นท่ี 

 
- ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- หวัหน้าฝา่ย
บริหารงาน
สาธารณสุข 
- เจ้าพนกังาน
สาธารณสุข
ชุมชนปฏิบัติการ 

 
 

แบบ ปค.5 
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ความเสี่ยง 

(4) 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(5) 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
(6) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(7) 
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(9) 

9. กิจกรรม  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    เบี้ยความ
พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
    
    วตัถปุระสงค ์
      เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ท าให้ผู้ท่ีมารับเงินเบ้ียยังชีพฯ 
ด้วยวิธีรับเงินสดมารับเงินตาม
ก าหนดเวลานัดหมาย  

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการท่ีต้องถือเงิน
สดจ านวนมากจากธนาคารมายัง
ส านักงานฯ และการน าเงินสดจ านวน
มากลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการสูญหาย 

- ผู้มารับเบี้ยยังชีพฯ มารับเบ้ียฯ ล่าช้า
กว่าก าหนด 
 

 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน
การรับเบี้ยยังชีพฯ โดยการ
โอนเข้าบัญชีธนาคารให้มาก
ขึ้น 
- สร้างความเข้าใจแนวทาง
ในการรับขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ 
- มีช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ี
หลากหลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนส าหรับ
การขึ้นทะเบียนได้ทราบ
ข้อมูลอย่างทั่วถึง 
 
 

 
- การควบคุมมีอยู่ยังไม่
เพียงพอ แต่ไม่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ 
 

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการท่ี
ต้องถือเงินสดจ านวนมาก
จากธนาคารมายังส านักงาน
ฯ และการน าเงินสดจ านวน
มากลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน
พื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการ
สูญหาย                         
- ผู้มารับเบี้ยยังชีพฯ มารับ
เบี้ยฯ ล่าช้ากว่าก าหนด 
 

 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ      
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการ
รับเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยการโอน
เข้าบัญชีธนาคารให้มากขึ้น 
- สร้างความเข้าใจแนวทางใน
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ        
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
- มีช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ี
หลากหลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนส าหรับการ
ขึ้นทะเบียนได้ ทราบข้อมูลอย่าง
ท่ัวถึง 
 

 
- ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการและ
สังคม 
- หัวหน้าฝา่ย
พัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน
ช านาญการ 
- เจ้าพนกังาน
ธุรการปฏิบัติงาน 
- ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 
 



 

 

๖ 
 

 
วัตถุประสงค ์

 (3) 

 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(5) 

 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
(6) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(7) 

การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

(8) 

  
ผูร้ับผดิชอบ 

(9) 

10. กิจกรรม 
      การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
จัดท าสินค้า OTOP   ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน  
 
 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้ชุมชนมีการท างานเป็นกลุ่ม  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจใน
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

-  สินค้า OTOP ในชุมชนยังไม่มีการ
จัดต้ังกลุ่มท่ีเข้มแข็ง และยังไม่ได้จด
ทะเบียนเป็น OTOP   ของต าบล
สมาชิกกลุ่มขาดความต่อเนื่องในการ
ร่วมมือกันผลิตสินค้าชุมชนในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน 

 

 
- จัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดต้ังกลุ่ม
และร่วมกันผลิตสินค้า 
OTOP อย่างเป็นรูปธรรม 
มีการจดทะเบียนท่ีถูกต้อง 

 
 - เทศบาลได้มีการส่งเสริมให้
จ าหน่ายสินค้าในชุมชนดังกล่าว
ก าลังด าเนินการเพื่อรวบรวมให้
เป็นสินค้า OTOP แต่ต้องใช้
งบประมาณในการปรับปรุง
แหล่งผลิตสินค้าชุมชน เพื่อจด
ทะเบียนขอ อย.ต่อไป 

- สินค้า OTOP ใน
ชุมชนยังไม่มีการตั้งกลุ่ม
ท่ีเข้มแข็ง และยังไม่ได้
จดทะเบียนเป็น OTOP 
ของต าบลสมาชิกกุล่ม
ขาดความต่อเน่ืองใน
การร่วมมือกันผลิต
สินค้าในชุมชนในการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้
ขยายตัวอย่างยั่งยืน 
 

 
-  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดต้ังกลุ่ม  และร่วมกัน
ผลิตสินค้า OTOP อย่างเป็น
รูปธรรม มีการจดทะเบียนท่ี
ถูกต้องเพื่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่าง
ยั่งยืน 
 - จัดทัศนศึกษาดูงานเพื่อศึกษา
กลุ่ม OTOP ท่ีประสบ
ความส าเร็จเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงานต่อไป 
 

 
- ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการและ
สังคม 
- หัวหน้าฝา่ย
พัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน
ช านาญการ 
- เจ้าพนกังาน
ธุรการปฏิบัติงาน 
- ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

    (ลงชื่อ).......................................................ผู้รายงาน 
                  (นางสาวสวนา  ลีนะกุล) 
                ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
                นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว 

 

      วันท่ี..…….....……….…………………………………. 
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..…….....……….…………………………………

(ลงชื่อ).......................................................ผู้รายงาน




