
แบบ ปค.4 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงาน สิ้นสุด วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักปลัด 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
- อบต.ท่าหลวงไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้าน
การเกษตรโดยตรง 
1.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญในการเข้าร่วม
ประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 กิจกรรมการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
-ยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง 
กองคลัง 
1.4 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  การ
ด าเนินงานด้านระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.ฯ ยังไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได้ 
กองช่าง 
1.5 กิจกรรมการการออกใบอนุญาตก่อสร้าง เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
-ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
 
 

ผลการประเมิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ได้วิเคราะห์ประเมินผล
ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
   จากการติดตาม ผลปรากฏ ดังนี้ 
1.กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตร  ปรับปรุงบริหารความเสี่ยง
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง มีแต่งตั้ง
บุคลากรมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร   จัดสรรงบประมาณใน
การฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในระดับหนึ่ง โดยได้
ด าเนินการ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความส าคัญ
และประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ อบต. 
เช่น จดหมายข่าว,  website เป็นต้น   ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกบัวัน เวลาและสถานที่ ในการจัดประชุมประชาคมให้
ชัดเจน  และขอความร่วมมือจากผู้น าหมู่บ้านให้ความรู้แก่
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.6 กิจกรรมการจัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  -
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากรที่จะปฏิบัติงานด้าน
ระบบการเงินและบัญชีเนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ยังขาด
ทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 
กองสวัสดิการสังคม 
1.7 กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ทีพ่ึง 
คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
- ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายเสียสิทธิที่จะได้รับจาก
ภาครัฐและการบริการอย่างทั่วถึง 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร  ความเสี่ยงคือ แม้ 
อบต.จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงานด้าน
การเกษตรแล้วก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีหน้าที่ใน
ต าแหน่งของตนเองที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ท าให้ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงเมื่อเกิดปัญหา
ด้านการเกษตร 
2.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ความเสี่ยง คือ 
-ผู้เข้าร่วมประชาคมยังเป็นกลุ่มเดิมๆ 
-ยังขาดการสื่อสารและขาดการกระตุ้นเพ่ือให้ประชาชน
เห็นความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
2.3 กิจกรรมการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  ความ
เสี่ยง คือ  
-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มี
การศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจน 

 3.กิจกรรมการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  ปรับปรุง
บริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุมในระดับหนึ่ง โดยได้ด าเนินการ จัดโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ผู้บังคับบัญชาก าชับ ให้
ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากองแต่ละกองก ากับดูแลและ
ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
กองคลัง 
4. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ปรับปรุง
บริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมในระดับหนึ่ง ได้จัดท าโครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 
420,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ด าเนินการส ารวจ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ซึ่งทางกองคลังเป็นผู้
ควบคุม ก ากับดูแลให้การด าเนินการแล้วเสร็จตามห้วย
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
กองช่าง 
5.กิจกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง   ปรับปรุง
บริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมในระดับหนึ่ง ชี้แจงท าความเข้าใจกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน เกี่ยวกับกรณีที่ อบต.ฯ ไม่
สามารถออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างได้ และอธิบาย
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน 
-จัดให้มีการประชุมหรือพบปะพูดคุยกับประชาชน
ภายในชุมชน เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการออก
หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและขั้นตอนการออก
ใบอนุญาตก่อสร้าง 
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ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามท่ีระเบียบ กฎหมาย
ก าหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด
บ่อยครั้ง 
กองคลัง 
2.4 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ความ
เสี่ยงคือ 
-การด าเนินงานด้านระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.ฯ ยังไม่สมบูรณ์  จึงไม่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได้ อีกท้ังเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
กองช่าง 
2.5 กิจกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง  ความเสี่ยงคือ 
ประชาชนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการออก
ใบอนุญาตก่อสร้าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.6 กิจกรรมการจัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ความเสี่ยง คือ บุคลากรที่จะปฏิบัติงานด้านระบบ
การเงินและบัญชีเนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ยังขาดทักษะ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี 
กองสวัสดิการสังคม 
2.7 กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ทีพ่ึง 
คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล ความเสี่ยงคือ  
-กลุ่มคนพิการที่ยังไม่มีบัตรคนพิการหรือผู้ดูแลขาด
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับ 
-ผู้ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง ตกส ารวจจากข้อมูลรัฐบาลและยัง
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
-ผู้ป่วยติดเตียงขาดการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6 กิจกรรมการจัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม คือ  
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์จากกองคลัง แนะน าการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชี 
 
กองสวัสดิการสังคม 
7.  กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ทีพ่ึง 
คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล ก าหนดกิจกรรม
ขึ้นมาควบคุม คือ  
- สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพใน
ระดับชุมชนระดับอ าเภอและระดับจังหวัด เพื่อให้เกิด
การท างานแบบบูรณาการ 
-ท าหนังสือ ประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์
และออกบริการทุกหมู่บ้าน 
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3. กิจกรรมควบคุม 
3.1 กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตร  ก าหนดกิจกรรม
ขึ้นมาควบคุม คือ  
-สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านการเกษตรโดยตรง 
-จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ  
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ 
อบต. เช่น จดหมายข่าว,  website เป็นต้น 
-ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ ในการจัด
ประชุมประชาคมให้ชัดเจน 
-ขอความร่วมมือจากผู้น าหมู่บ้านให้ความรู้แก่ประชาชน
ในแต่ละหมู่บ้านให้ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.3 กิจกรรมการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ  
-จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
-ผู้บังคับบัญชาก าชับ ให้ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากอง
แต่ละกองก ากับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ 
 

 

 

 



แบบ ปค.4(ต่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงาน สิ้นสุด วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองคลัง 
3.4 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ก าหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ  
- อบต.ท่าหลวงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 
420,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ด าเนินการส ารวจ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
กองช่าง 
3.5 กิจกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง  ก าหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ  
- ชี้แจงท าความเข้าใจกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น า
ชุมชน เกี่ยวกับกรณีที่ อบต.ฯ ไม่สามารถออกหนังสือ
รับรองสิ่งปลูกสร้างได้ และอธิบายขั้นตอนการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
-จัดให้มีการประชุมหรือพบปะพูดคุยกับประชาชน
ภายในชุมชน เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการออก
หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและขั้นตอนการออก
ใบอนุญาตก่อสร้าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.6 กิจกรรมการจัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม คือ  
- คัดเลือกบุคลากรจากกองการศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-ส่งเสริมให้บุคลากรที่ท าการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นส่งเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรให้สามารถรับผิดชอบงานระบบบัญชีและ
การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทั้งหมดใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 

 



แบบ ปค.4(ต่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงาน สิ้นสุด วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองสวัสดิการสังคม 
3.7 กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ทีพ่ึง 
คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล ก าหนดกิจกรรม
ขึ้นมาควบคุม คือ  
- สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพใน
ระดับชุมชนระดับอ าเภอและระดับจังหวัด เพื่อให้เกิด
การท างานแบบบูรณาการ 
-ท าหนังสือ ประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์
และออกบริการทุกหมู่บ้าน 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 น าระบบ internet มาช่วยในการปฏิบัติงาน
ราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีการ
ติดตั้งระบบ internet มาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้
สามารถตรวจเช็คตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ รวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ 
4.2 การประสานงานภายในและภายนอก 
1. การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง มีการแต่งตั้งคณะท างานในการ
ด าเนินการตามโครงการต่างๆ 
 
5. การติดตามประเมินผล 
   ปรับปรุงใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปยัง
ส านักงานท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานบริหารการ
คลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย
ด าเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงาน
ผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวงทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 



สรุปผลการประเมิน 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงมีความเสี่ยง 7 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตร  ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมในระดับหนึ่ง มีแต่งตั้งบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร   จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในระดับหนึ่ง โดยได้ด าเนินการ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความส าคัญ
และประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ อบต. 
เช่น จดหมายข่าว,  website เป็นต้น   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ ในการจัดประชุมประชาคมให้
ชัดเจน  และขอความร่วมมือจากผู้น าหมู่บ้านให้ความรู้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. กิจกรรมการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุมในระดับหนึ่ง โดยได้ด าเนินการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน  ผู้บังคับบัญชาก าชับ ให้ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากองแต่ละกองก ากับดูแลและตรวจสอบความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

4. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี  ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมในระดับหนึ่ง อบต.ท่าหลวงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 420,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ด าเนินการส ารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ซึ่งทางกองคลังเป็นผู้ควบคุม ก ากับดูแลให้การด าเนินการแล้วเสร็จตามห้วย
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

5.กิจกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง   ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมในระดับหนึ่ง ชี้แจงท าความเข้าใจกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน เกี่ยวกับกรณีที่ อบต.ฯ ไม่สามารถออก
หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างได้ และอธิบายขั้นตอนการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
-จัดให้มีการประชุมหรือพบปะพูดคุยกับประชาชนภายในชุมชน เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหนังสือ
รับรองสิ่งปลูกสร้างและขั้นตอนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง 

6.กิจกรรมการจัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  และได้ขอความอนุเคราะห์
จากกองคลัง แนะน าการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชี 

7.กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ทีพ่ึง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงิน 
ช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุมในระดับหนึ่ง  คือ ได้สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพในระดับชุมชนระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการท างานแบบบูรณาการท าหนังสือ ประชาสัมพันธ์และลงพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์และออก
บริการทุกหมู่บ้าน 
       (ลงชื่อ) 

(นายจ่ง  สัตยารัฐ) 
                       ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

                                                                        วันที่   15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


